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 )2012/4/14 يف رشنلل لبق 2011/11/21 يف رشنلل مدق)

 ىلإ ريشت يتلاو ميركلا نآرقلا تايآ يف تدرو يتلا تادرفملا عبتت فدهب ةيثحبلا ةقرولا هذه تءاج .صلختسملا

 ةقرولا زكرتو «تادرفم ا كلتل ةحيحصلاو ةقيقدلا تالالدلاو يناعملا حيضوتو اهرصحو ةددحم ةيفارغج تاهاجتا

 .ةيوبنلا ةريسلاو ميركلا نآرقلا يف اهركذ درو ثادحأل ةعونتم تاقيبطت ىلع موهفملا اذه عيقوت ىلع صاخ لكشب

 يتلا ميركلا نآرقلا تايآل ةينأتمو ةضيفتسم ةعجارم ىلع ةساردلل ةمزاللا تامولعملا عمج يف ثحبلا دمتعا دقو

 ةيوغللا مجاعم او ةريسلاو ريسافتلا CaS يف تادرفملا كلت يناعم عبتت مث ,ةيفارغج تالولدم GIS تادرفم تنمضت

 اهيف تدرو يتلا ثادحألا ضعب عقاومم ةرركتملا ةيناديملا تارايزلا لالخ نم ةيساسأ تانايب عمجب ثحابلا ماق امك

 يفارغوتوفلا ريوصتلا ةزهجأب عقاوملا كلت ضعب تايثادحإ تعفرو ةينآرقلا تايآلا قايس نمض ةيفارغجلا تادرفملا

 يف ثحابلا ناعتساو «ثادحألا كلت عقاومل لماكتم يفارغج روصت ءانب مت مث نمو GPS يناكملا دصرلا ماظنب ةدوزملا

 ةيعانصلا رامقألا تاروصم ىلع ًادمتعم عقاوملا كلتل ةقيقد ةيحاسم طئارخو ةيطيسبت تايكوركب روصتلا اذه مسر

 .عقاوملا كلت ماعم ضعبل ةيفارغوتوفلا روصلا نع ًالضف «ثريإ لجوج جمانربب ةدعملا

 قايس يف تدرو امك ةيفارغجلا تاملكلا قيقدت نم دمتسملا يطابنتسالا ليلحتلا بيلاسأ ةساردلا تمدختسا

 «ةفلتخملا ريسافتلا بتكب ةناعتسالا دعب ًاحيجرت رثكألا ةيفارغجلا اهتالولدمو اهيناعم صالختسا مث نمو ةينآرقلا تايآلا

 ميركلا نآرقلا تايآ يف تاملكلا كلت نم ةملك لك راركت تارمل طيسبلا يددعلا رصحلا بيلاسأ ةساردلا تقبط امك

 تاملكلا كلت ةلودج تمت امك Boyde لكل ماعلا يزاجملاو Gly ,يفارغجلا ىنعملا نيب قرفلا زاربإ عم «لكك

 .تايآلا يف اهعضاومو اهيناعمو

 مولع «تاحلطصملا تالالدو Glas. SI نآرقلاب ةيفارغجلا تادرفملا «ةيفارغجلا تاهاجتالا :ةيحاتفملا تاملكلا

 .ةغللا مجاعم «ميركلا نآرقلا

 ةمدقم .1

 ةرتف ذنم ههابتنا تعرتسا ذإ ثحابلل ةبسنلاب ةديدجلاب تسيل ةركف ميركلا نآرقلا يف ةيفارغجلا تاهاجتالا تالولدم مهف ةلواحم

åh sbبلطتيو ساسح لمع ديكأتلاب وه يملعلا ثحبلاب اهلوانت ىلع مادقإلا نأ الإ  boyنآرقلا مولعك ةديدع تالاجم يف اًقيقدتو  
 ثحابلا اهيف كراش يتلا تاشقانملا ضعب تمهاس دقو ءاهريغو خيراتلاو تاينادلبلاو ايفارغجلاو هقفلاو ةغللاو ريسافتلاو ميركلا

 يملع ثحب ىلإ راكفألا هذهب مامتهالا لّوحت يف ةيفارغجلا مولعلا يف نيصتخملا نم ريثك ىدل لوبق نم هتيقل امو ةركفلا هذه لوح

 .ةيثحبلا ةقرولا هذه يف لمعلا لمكتسيو Jeil اًءزج هنم رشن ه1425 قفاوملا م2004 ماع ذنم ثحابلا هب لغشنا

 اذه نمو «نيبم يبرع ناسلب ةيوامسلا بتكلا متاخ نوكيل نيمألا هلوسر ىلع لجو زع ىلوملا هلزن يذلا باتكلا وه نآرقلا

 ايفارغجلا مولعب ثحابلا مامتها عقاو نمو «ميركلا نآرقلا تالولدمو يناعم مهفل ًالخدمو ًالصأ ةيبرعلا ةغللا مهف حبصأ قلطنملا

 يف ةساردلا هذه ةركف تءاج انه نمو ؛ميركلا نارقلا تايآ يف ةديدع ةيفارغج تالالد تاذ تادرفم راركت ظحال ةيناكملا ةيمنتلاو

 .ةدوصقملا اهيناعمو اهتالولدم فاشكتساو نآرقلا يف ةيفارغجلا تادرفملا عبتت



 ةساردلا ةيلاكشإ 1-1

 :ةيلاتلا طاقنلا يف ةيثحبلا ةقرولا هذه ةيلاكشإ حرط نكمي

 ةيناكملا تادرفملا ضعب يناعم مهف يف ةيبرعلا ةغللا لوصأ ىلع علطملا ريغ رصاعم ا ئراقلا ئطخي نايحألا نم ريثك يف -

 .ةرشابم ريغو ةرشابم ةفلتخم تالولدم نم تادرفملا كلتل امل ًارظن ةينآرق تايآ قايس يف تدرو يتلا

 لثم «(ةددحم ةيفارغج تاهاجتا ىلإ ريشت (gl ةيفارغج تالالد اهل يتلا تادرفملا نم ددع ميركلا نآرقلا يف دجوي -

 نوكي دق ةريثك تالاح يفو .ةددعتم ناعم اهنم ةملك لكل نوكي ام ًابلاغو ؛اهريغو led cys «تحت «لفسأ «ىلعأ «قوف تاملك

 .ريسافتلاو ةغللا مولع يف نيرحبتملا ريغ نم ةصاخ سانلا مومع ىدل فولأملا رهاظلا ىنعملا ريغ اهنم دارملا

 ضعب يناعم لوح تافالتخالا نم ديدعلا اهب دجوي ةفلتخملا ريسافتلا بتك نأ ثحابلل ةقمعتملا ةعجارملا ترهظأ -

 .ميركلا نآرقلا يف اهركذ درو يتلا ةيفارغجلا تاملكلا

 يناكملا قايسلل GbE مهف ىلإ يدؤي اهعضوم يف ةيناكملا ةدرفملا وأ ةملكلل قيقدلا ىنعملاب ماملإلا مدع نأ دكؤملا نم -

 .ثادحألا كلت نم دارملل ئطاخ مهف ىلإ يدؤي دق امم ءينآرقلا صنلا وأ ةيآلا اهيورت يتلا ثادحألل ةيفارغجلا ةيعضولاو

 اهتيمهأو ةساردلا نم فدهلا 2-1

 ةقلعتملا تادرفملل ةقيقدلا تالالدلاو يناعملل لصوتلاو ةدمتعملا ريسافتلا بتك ةعجارم ىلإ ةساردلا هذه فدهت

 ةريسلاو ميركلا نآرقلا يف ةدراولا ثادحألا نم ددع ىلع ميهافملا كلت قيبطت مث نمو ميركلا نآرقلا يف ةيفارغجلا تاهاجتالاب

 يفارغج روصت ءانب تقولا سفن يفو lo, Akl كلت نع صصختملاو يداعلا ئراقلا ىدل ميلس مهف ely يف مهاسي امم «ةيوبنلا

 .ثادحألا كلت عقاومب ملاعملا ضعبل ةيفارغوتوف روصو ةطسبم تايكوركو ةيحاسم طئارخب ةيقيقحلا اهعضاوم يف ثادحألل

 ةساردلا ةيجهنم 3-1

 حورشو ريسافتلا بتكو ميركلا نآرقلا ىلإ عوجرلاب ةيبتكم قرطب ةساردلا هذه لامكتسال ةبولطملا تامولعملا تصلختسا

 لالخ نم ةيساسأ تانايب تعمج امك ميركلا نآرقلا يف ةيفارغجلا تادرفملا تالولدم طابنتسا فدهب ةيوغللا مجاعملاو ثيداحألا

 تارايزلاو Google Earth) ثريإ Lege جمانرب نم ةصلختسم طئارخ ىلع اهعيقوتو) ةيمقرلاو ةيحاسملا طئارخلا ةعجارم

 تايآلا قايس نمض ةيفارغجلا تادرفملاو ظافلألا Lyle تلد يتلا ثادحألا ضعب عقاومم ثحابلا اهب ماق يتلا ةرركتم ا ةيناديملا

 تاريماك نع ًالضف Handheld GPS devices ةيوديلا يناكملا دصرلا ةمظنأ ةزهجأب عقاوملا كلت تا

 GPS„ يناكملا دصرلا ماظنب ةدوزملا يفارغوتوفلا ريوصتلا

 امك ةيفارغجلا تاملكلا قيقدت نم دمتسملا يطابنتسالا ليلحتلا بيلاسأ ةساردلا تمدختسا دقف تامولعملا ليلحت امأ

 رصحلا بيلاسأ مادختسا مت امك ءريسافتلا بتك نم ًاحيجرت ASU اهيناعم صالختسا مث نمو ةينآرقلا تايآلا قايس يف تدرو

 اهيناعمو تاملكلا كلت ةلودج متو ءةملك لك يناعم ًاقبط لكك نآرقلا تايآ يف ةيفارغجلا تاملكلا نم ةملك لك راركتل يددعلا

 ىنعم ىلع ةملك لك اهيف تقفتا يتلا ةيفارغجلا تاملكلا تمدختسا يتلا عضاوملا عيمجت ًاضيأ ثحبلا لواح «تايآلا يف اهعضاومو

ureًايزاجم وأ ًايناكم وأ ًايفارغج ينعملا ناك ءاوس  Lateةيوبنلا ةريسلاو ةينآرقلا صوصنلاب تدرو يتلا ثادحألا عيقوت مت دقو  

 ةيحاسم طئارخ ىلع ثدح لكل ةسيئرلا !blab تعقو امك Google Earth ثريإ لجوج جمانرب نم ةدمتسم ةيمقر طئارخ ىلع

 يفارغجلا روصتلا طيسبتل تايكوركلا تمدختسا امك GIS ةيفارغجلا تامولعملا مظن تاينقتب ًانيعتسم ثحابلا اهدعأ ةيمقر

 .ةقالعلا تاذ عقاوملل

 ةساردلا لكيه 4-1

 ةفسلف ًاحضوم ةساردلل يرظنلا لخدم ا لوألا ءزجلا ضرعي :ةسيئر ءازجأ ةثالث اهعبتي dale ةمدقم ةساردلا تنمضت

 تاذ تادرفملا ميهافمو يناعم حضويو ميركلا نآرقلا يف ةيفارغجلا تادرفملا يناعم مكحي يذلا يملعلا هساسأو ثحبلا قلطنمو

 ءزجلا امأ ؛لامشو نيهو «لفسأو ely» «تحتو «قوفو «برغو «قرش :تاملك يهو ميركلا نآرقلا يف تدرو امك ةيفارغجلا تالالدلا

 ثادحإ تعفرو ءةينآرقلا



 «يقايحلا يفارغجلا عقاولا ىلع لوآلا ءزجلا يف تصلختسا يتلا ةيفارغجلا تادرفملا ميهافمو Gleb تاقيبطتل صصخ دقف يناثلا

 طئارخلا لثم ةعونتم ةيفارغج عضاومب قلعتت ةيوبنلا ةريسلاو ميركلا نآرقلا يف تركذ صصقو ثادحأ ىلع تاقيبطت كلذ نمضتو

 ةوزغ" "ردب ةوزغ" 'كوبت ةوزغ' "ةرونمما ةنيدملا' "ةمركملا ةكم" ”ةيبرعلا ةريزجلا" :نم لكل ةيفارغجلا عقاوملل ةيحاسملا

 ءزجلاب ثحبلا يهتنيو "نوعرف ةصق"و pps ةصق" elero دجسم" ,"أبس ةصق" '"ىسوم ةصق" digaol ةوزغ" "بازحألا
 ةيوغللا تادرفملا ىلع يوتحت يتلا ةينآرقلا تايآلا مهأ صخلي لودج نع ًالضف ةساردلا جئاتن مهأ نمضتت ةصالخ وهو ثلاثلا

 .ةيفارغج تالولدم نم اهلباقي امو ةينامثلا

 ةساردلا نم ةعقوتملا ةمهاسملا 5-1

 :ةيلاتلا طاقنلا يف ةساردلا هذه اهيلإ تلصوت يتلا تامهاسملا مهأ حيضوت نكمي

 يتلا ةيفارغجلا تالالدلا تاذ ةفلتخملا ةيوغللا تادرفملا Gleb رسيمو حضاو مهف ely يف هللا دمحب ةساردلا تحجن -

 .تادرفم GE تغلب يتلاو ميركلا نآرقلا يف تدرو

 لكشب ميركلا نآرقلا يف تدرو يتلا ةفلتخملا ةيفارغجلا تالالدلا تاذ تادرفملا ضرعو بيوبت نم ةساردلا تنكمت -

 .ةجاحلا دنع اهيلإ عوجرلا لهسي ةطسبم لوادج ةروص يف كلذو ,صصختملاو يداعلا ئراقلل رسيمو بترم

 ميركلا نآرقلا صوصنل صصختملاو يداعلا ئراقلا مهف ىلع ةمكاح SET نيتقباسلا نيتطقنلا ىلع بترتت نأ لومأملا نم -

 ثيداحألاو تايآلا حبصت نأ يعيبطلا نمف ؛(ةدوجوملا ةيثارتلا صوصنلا وأ ةفيرشلا ثيداحألا ءاوس) ىرخألا صوصنلا رئاسو لب

 .صوصنلا هذه يف تدرو امك BWW ةيقيقحلا ةيفارغجلا تالولدملا حاضتا ءوض يف اًمهف رسيأ اهريغو ةيوبنلا

 تاساكعنا اهيف تدرو يتلا صوصنلا مث نمو ةيفارغجلا تادرفملا يناعمل حيحصلا ئراقلا مهفل نوكي نأ عقوتملا نم -

 يناكملاو يفارغجلا طيحملل يلكلا قايسلا سمت يتلا ةيفصولاو ةيكاردإلا اياضقلا نم ديدعلا ىلع يئاهنلا همكح صالختسا يف ةديدع

 .تادرفملا كلت اهيف تدرو يذلا ةينآرقلا صصقلاو ثادحألل

 ئراقلا ىدل ةروهشملا وأ ةجرادلا يناعملا ضعبل تاليدعت حيحصلا مهفلا كلذ ely نع دلوتي نأ ًاضيأ عقوتملا نمو -

 ميهافم يف تاليدعت نم اهيلع بترتي امو ةينآرقلا ثادحألاو صصقلل مهلوانت دنع نيصصختملا ضعب ىدل ًانايحأو يداعلا رضاعملا

 .ةفلتخم ا ةايحلا تالاجمو مظن نم ديدعلا سمي دق امم ةيهقف ىتح وأ ةيخيرات

 ةساردلل يرظنلا لخدملا .2

 ةيفارغجلا تالالدلا تاذ تادرفملاو ميركلا نآرقلا 1-2

 نم ديدعلا كانه نأ ظحال امدنع ميركلا نآرقلا يف ةيناكملا بناوجلاب ةقلعتملا تارضاحملا نم ًاددع ثحابلا ىقلأو دعأ

 ىدحت ًازاجعإ ميركلا نآرقلا ةغالب تناك الو ءةيفارغجو ةيناكم تالالدو ميهافم GIS تادرفم ىلع يوتحت ميركلا نآرقلا روس

 ىمسأ كلذ يف ميركلا نآرقلا غلب دقف ءبطاخملا لاح باطخلا يعاري نأ ةغالبلا ىضتقم ناك اذإو «مهتحاصفو برعلا ةغالب

 عم بسانتيو هوفلأ Lg سانلا اهيلع قفتي يتلا تالولدملاب ةيناكملا تادرفملل همادختسا يف كلذ لثمتو ءاهعفرأو اهالعأو تاجردلا

 امنيح يتامولعملا لصاوتلا تالاجم يف ءاربخلا هب موقي ام كلذب قبسي وهو «باطخلا نمز لثمت يتلا ةبقحلا يف مهلاوحأو مهكرادم

 ىنبثو عيمجلا اهيلع قفتيو اهمهفي يتلاو Base Ground" ةيساسألا ةيضرألا" ةامسم او مويلا ةفورعملا ةدعاقلا نم كلذ يف قلطني

uleناك ًءاوس .هاوتحمو باطخلا عاونأ عيمج ىلع كلذ قبطنيو ,ةفلتخملا لاعفألا دودرو تافرصتلا  Aa)وأ ًةعومسمو ةقوطنم  

 .لبقتسملل هليصوت بولطملا ىنعملا لسري ًاينهذ ًايسفن ًاحيملت وأ ٌةيئرم ٌةيكرح ًةراشإ

 هيف يعاري ددحم أدبم نم قلطني ميركلا نآرقلا دجن ثيح LET ةيفارغجلاو ةيناكملا تالولدملا ىلع ةدعاقلا هذه قبطنتو
 فلأتت يتلا ةثيدحلا لاصتالا ةيرظن تايساسأ نم أدبملا كلذو ءاهتالولدمو تادرفملا Gleb Lely (بطاخملا) لبقتسملا نوكي نأ

 ,ةيفارغجلا وأ ةيناكملا تالالدلا تاذ ظافلألا ضعب !GLI دروت امدنع اًيلج كلذ رهظيو ةلاسرلاو لبقتسملاو لسرملا نم اهناكرأ



 دق تالولدملا كلت كردت مل نإ ,ةددحم ةيفارغجو ةيناكم تالولدم (تحت)و (لفسأ)و (ىلعأ)و (قوف) لثم تاملكلل دجوت ثيح
 ةلا باطخلا يف ةروكذملا ثادحألل ماعلا يفارغجلاو يناكملا قايسلا مهف ليحتسي وأ بعصي

gait! Glsينآرقلا  Guzoةهج ىلع تارشؤم ناسنإلا مسج ةئيهل ةعباتلا ةيبسنلا تاهجلا ذاختا نم سانلا هداتعا ام عم  

 ىلع للديو .تحتو .قوف led .نيمي ءفلخ «مامأ يهو ناسنإلل ةبسنلاب ةتسلا ةيناكملا تاهاجتالا 1 لكش حضوي ثيح «ءايشألا

 P17 :فارعألا) 4 Gy SLE SARS Io الو ْمِهلئاَمَش ْنَعَو ْمهِناَمتَأ ْنَعَو ْمهِفْلَخ ْنِمَو مه :

IST66 :ةدئاملا) 4 ْمِهلُجْرَأ تخت ْنِمَو 9858 ْنِم ( 

 ةسارد ىلع صاخ لكشب زكري ثحبلا اذه نإف ٠*عسوم لكشب ةتسلا تادرفملا كلتل ةيناكملا تالولدملا مهف ةيمهأ عمو

 ةيفارغجلا تاهاجتالا نم ةددحم تاهاجتا ىلإ ريشت يتلا تادرفملا كلت كلذب ينعنو) طقف ةيفارغج تالولدم اهل يتلا تادرفملا

 .(برغلاو قرشلاو بونجلاو لامشلا :ةعبرألا ةيلصألا
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 .ناسنإلاب ةطيحملا ةتسلا ةيبسنلا ةيناكم لا تاهاجتالا .1 لكش

 (8 -6) ذنم كلذ ناك Less .ةريخألا ةليلقلا نورقلا يف الإ ALG م (ةطراخلا ىلعأ يف هردصتو) يفارغجلا لامشلا موهفم نإ

 (قرشلا) هاجتا ناك ةديدع نورقلو كلذ لبقو .لامشلا ىلإ ةيفارغجلا تاهاجتالا موهفم ريغت ىلإ ةلصوبلا فاشتكا gal ثيح نورق

 ثيداحألا يفو ميركلا نآرقلا يف دمتعملا موهفملا وه ناك هنأ كلذ نم مهألاو «ممألا نم مهريغو برعلا دنع سيئرلا هاجتالا وه

Pagol 

 ميركلا نآرقلا يف ةيفارغجلا تالالدلا GIS تادرفملا ميهافمو يناعم 2-2

 يف روحملا ناسنإلا حبصأ دقف ؛باطخلا عضوم هلعج امك نوكلا روحم هلعجو ناسنإلا مرك دق ميركلا نآرقلا نإ ثيح

 تاهاجتالاو ةتسلا ةيناكملا تادرفملا تالولدم نيب ميركلا نآرقلا طبر دقلو ؛ةيفارغجلاو ةيناكمما تالالدلا تاذ تادرقملا ديدحت

 TB باطخلا دمتعا دقف سيئرلا يفارغجلا هاجتالا وه قرشلا هاجتا ميركلا نآرقلا ربتعا ثيحو .ناسنإلاو ةعبرألا ةيفارغجلا

 هاجتا همامأ حبصي كلذ ىلعو «همامأ سمشلا عولط ةطقن ًالعاجو قرشلل ًاهجاوم ناسنإلل ةتباث ةيعضو ىلع زكترت ةيساسأ ةدعاق

 .لامشلا هاجتا هلامشو «بونجلا هاجتا dives «برغلا هاجتا هفلخو «قرشلا

 يأ) اهلباقت تنأو كمامأ سمشلا نأ رابتعا وه ةيفارغجلا تالالدلا GIS تادرفملل ينآرقلا فيظوتلا قلطنم نوكي كلذبو

 كلامش نع وه ام لك نإف كلذكو .(ةيبونجلا ةهجلا) نييفارغجلا ةغلب يأ (نمي) كنيمي وه ام لك نوكي كلذبو «(قرشلا لباقت كنأ

 ددحي نأ ةلوهسبو هنكمي هتربخ لالخ نمو ناسنإلا نهذ يف موهفملا اذه خوسربو «(ةيلامشلا ةهجلا) نييفارغجلا ةغلب وأ (لامش)

 لامشلاو برغلاو قرشلا :يهو ةفورعملا ةعبرألا ةيفارغجلا تاهاجتالل ةبسنلاب يناكم لا قايسلا ةفرعمو ثادحألاو ءايشألا ةيعضو

 تادرفملا ضعبل نأ تنبت يتلا ثيداحألاو ةيوبنلا ةريسلا تاحورشو ريسافتلا بتكل ةضيفتسم ةعجارمبو .(2 لكش) بونجلاو

 تاذ اهريغو ةيساسألا ةتسلا ةيناكملا تادرفملا كلت ىلإ ريشت يتلا ميركلا نآرقلا يف ةفلتخملا تادرفملا شقانت ةعسوم ةساردب Whe ثحابلا موقي *1
 .ةيناكملا بناوجلاب ةقالعلا



 «قرش :يه تادرفم GLE par مت (Glo Ab كلت نمو ءاهصالختسا polebl ئراقلا ىلع بعصي ةددحم ةيفارغج تالولدم ةيناكملا

 .لامش «نیم ءلفسأ «یلعآ هتحت «قوف «برغ

dus 

 لامشلا
ay 

 فلخ
 برع

 «نيسح نب هللادبع يضاقلا :ردصملا .(قرشلا هاجتا) سمشلا علطم ةطقنل ناسنإلا ةهجاوم دنع ةيلصألا تاهاجتالا .2 لكش

 .قباس عجرم ه7

 ميركلا نآرقلا يف "قرش" ةملك 1-2-2

 ةيوغل غيصب ميركلا نآرقلا يف (قرشلا) ةملك تدرو دقو «سمشلا هنم قرشت يذلا يفارغجلا هاجتالا ينعت "قرشلا" ةملك

Êb Sucاهلولدمب (قرش) ةملك ميركلا نآرقلا ركذ دقو .(قراشملا) لثم عمجلابو (نيقرشملا) ةينثتلابو (قرشملا) لثم درفملا ةغيصب  
 .(1 لودج) عضاوم ةينامث يف (قرشلا ةهج) حيرصلا يفارغجلا

 .حيرصلا يفارغجلا اهلولدمب نآرقلا تايآ يف "قرش" ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا .1 لودج

 اهمقر å Ñ ةروسلا | م

 115 | ساو هللا نإ هللا ُهْجَو K اولو WSLS بْغَمْلاَو ُقِْشَمْلا ál ةرقبلا| 1

QE 
 142 (ميقتسُم طاَرص ىلإ ُءاَشَي ْنَم يده ةرقبلا | 2

 177 (ِبرْغَمْلاَو Gs 1 ةرقبلا | 3

 258 | ْنِم اهب تاق giai ْنِم س ةرقبلا | 4

(gäil 
 16 GAE اهلها ْنِم Slay Ss باتكلا يف ْرْكْذاَو) | ميرم | 5

 5 (ٍقِراَشَمْلا S55 اَمُهَنْيَب اَمَو ٍضْرَألاَو ِتاَوَمّسلا (G5 | تافاصلا | 6

 40 Gs نإ ٍبراَعَمْلاَو ,GUTS 818( | جراعملا | 7

 9 (ًاليكو 6155 َوُه الإ [J ال ٍبرْغَمْلاَو ِقِرْشَمْلا (G5 | لمزملا| 8

 ,ةفاسملا دعب ىلع وأ «قارشإلا تقو ىلع وأ عاستالا ىلع ةلالدلل :ًالثم) ةعونتم ةيزاجم تالولدم قرش ةملك تدرو كلذكو

 .2 لودج يف حضوم وه امك :عضاوم ةينامث يف موهفملا اذهب ةملكلا دورو ناكو .(ءوضلا عوطس ةدش ىلع وأ



 .(يفارغجلا ريغ) يزاجملا اهلولدمب نآرقلا تايآ يف "قرش" ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا 2 لودج

 اهمقر ةيآلا ةروسلا | م

 137 | يتلا اَهَبِراَعَمَو BI َقِراَشَم َنوُفَعْضَتْسُي اوُناَك َنيِذْلا (65a sls | فارعألا | 1

( 

 )73( all م 2

3 35 

4 60 

5 )69( 

6 38 

7 )18( 
8 17 

 ميركلا نآرقلا يف "برغ” ةملك 2-2-2

 ةيوغل غيصب ميركلا نآرقلا يف (برغ) ةملك تدرو دقو ءسمشلا هيف برغت يذلا يفارغجلا هاجتالا ىلإ ريشت ”برغ" ةملك

 اهانعمب (برغلا) ميركلا نآرقلا ركذ دقو ,(براغملا) لثم عمجلابو (نيبرغم) ةينثتلابو (برغم) لثم درفملا ةغيصب Êb :ةفلتخم
 حيرصلا قارغجلا اهلولدم (برغ) ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا 3 لودج حضويو «عضاوم ةنس يف (برغلا ةهج) حيرصلا قارغجلا
 .نآرقلا تايآ يف

 دورو ناكو «(ةفاسملا دعب ىلع وأ «بورغلا تقو ىلع ةلالدلل (Site ةعونتم ةيزاجم تالولدمب (برغ) ةملك تدرو امك
 .4 لودج يف حضوم وه امك عضاوم ةثالث يف موهفملا اذهب ةملكلا

 .حيرصلا يفارغجلا اهلولدمب نآرقلا تايآ يف "برغ" ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا 3 لودج

 اهمقر ةيآلا ةروسلا | م
 115 | عساو ةللا نإ هللا ُهْجَو َمَتَف IG امتياف ُبْغَمْلاَو Gal هلو) | ةرقبلا | 1

Ge 
 142 GES bie) ىلإ ُهاََي نم يده Gas GEG لف) | ةرقبلا | 2
 177 i ةرقبلا | 3

 258 ةرقبلا | 4

 40 Gk اإ ٍبراَعَمْلاَو ٍقِراَشَمْلا (yy aud الَق) | جراعملا| 5

 9 (ًاليكو ُهْذِخَناَف َوُه الإ هل ال ٍبرْغَمْلاَو (Ska | لمزملا | 6

 .حيرصلا يفارغجلا اهلولدمب نآرقلا تايآ يف "برغ" ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا .4 لودج
 اهمقر ةيآلا ةروسلا | م
 137 | اک و A قراَشَم َنوُفَعْضَتْسُي اوُناَك َنيِذّلا فارعألا | 1

(ad 
GS CSS WE SEIN | oo | 2نم ْدَقوُي  Ast ASIA HASال  ABS35 | الو  

a 
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 ميركلا نآرقلا يف ”Gah“ ةملك 3-2-2

 امكو ًاريدقت وأ ًاظفل ًامئاد ةفاضإلا مزالي ظفل وهو ,”ةلزنملاو ددعلاو مسجلاو نامزلاو ناكملا يف لمعتست (قوف) ةملك

 (قوف) ةملك يف لصألاف ةيناكملا ةيحانلا نم امأ .زاجملا ليبس ىلع لمعتسي ًاضيأ وهف «(ناكم فرظك) ةقيقحلا ليبس ىلع لمعتسي
 دقو .""فارغجلا قرشلا هاجتا ىلإ ريشت (قوف) ةملكف ةيفارغجلا ةيحانلا نمو ءنكامألا نم هريغ ولعي يذلا ناكم ا ىلع قلطت اهنأ

 .5 لودج يف حضوم وه امك ,(بازحألا :10 (AM ةدحاو ةرم يفارغجلا "قرشلا" هاجتا ىلإ ريشت يكل "قوف" ةملك تءاج

 .يفارغجلا "قرشلا" هاجتا Ang نآرقلا OUT يف "قوف" ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا .5 لودج
 اهمقر ةيآلا ةروسلا | م

 10 eke FAST) ْنِمَو ْمُكِقْوَف نم ْمُكَوُءاَج Sp | بازحألا | 1

 (ىرخأ ةطقن نم ىلعأ عقت ةطقن) رخآ ناكم نع ولعي يبسن ناكم ىلا ةراشإلل (قوف) ةظفل تدرو ميركلا نآرقلا روس يفو
 .6 لودج يف حضوم وه امك ةرم 4

 .(ىلعأ) يبسنلا يناكملا اهانعمب نآرقلا تايآ يف "قوف" ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا .6 لودج

 اهمقر ةيآلا ةروسلا | م

 63 Gable ةرقبلا | 1

 93 ةرقبلا | 2

 212 ةرقبلا | 3

cll | 4مهق  G5بالا اولخذا مهل  CRS154  

 66 ةدئاملا | 5

 65 ماعنألا | 6

 41 قفارعألا | 7

 171 فارعألا | 8

 36 فسوي | 9

 26 | bel BS B35 ْنِم !CBS ميهاربإ | 10

Gs GAL agile deal | 11ُباَذَعْلا مُهاَتاَو ْمهِقْوَف  ES bs26 | َنوُرُعْشَيال  

 19 (ْميِمَحْلا gwst) G53 ْنِم (Gas جحلا | 12

 17 (قئارط َعْبَس ْمُكقْوف LAS ْدَقَلَو) | نونمؤملا | 3

ULES 5) | ogai | 4رحب يف  Ge UE Aنم  So Se BH40 | (ٌباَحَس ِهِقْوَف  
 55 | ام اوُفوُذ Joie pabl CSS ْنِمَو ْمهقْؤَف ْنِم Gila ْمُهاَشْعَي 6( | توبكنعلا | 5

 16 IB) ْمِهِتْحَت ْنِمَو ÙI ْنِم TE ْمهِقْوَف ْنِم ْمُيَل) رمزلا | 16

 20 ce SE اَهِقْوَف ْنِم SE ْمُهَل ْمَُبَر BI Soil ْنكل) رمزلا | 7



elas | 1810  

 5 ىروشلا | 19

 48 ناخدلا | 20

J] 35 als) GE04858 ِءاَمَّسلا  LSاَهَل اَمَو  Sa6 2938  

 19 1 GLS ْمُهَقْوَف shit J! 1553 RAJ كلملا | 2

 17 E ُلِمْحَيَو GG Je كلملاو) | ةقاحلا | 3

 12 (ًاداّدش ًاعْبَس ْمُكَقْوَف اَنْيَنَبَ) ًابنلا | 4

 تركذ دقو .ةجردلا ولع وأ ,ةوقلاو ةبلغلا lying Sia ًاحدم تافصلا ىدحإ يف ةدايزلا (قوف) ةملكل ةيزاجملا يناعملا نمو

 .(7 لودجب حضوم وه (LS عضاوم ةينامث يف زاجملا ليبس ىلع (قوف)

 زاجملا ليبس ىلع نآرقلا OUT يف "قوف" ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا 7 لودج

eاهمقر ةروسلا  

 55 نارمع لآ | 1

 11 ءاسنلا 2

165 (OESS Yass G58 ْمُكَضْعَب َعَقَرَو) ماعنألا | 3 

 12 GESI) قوق اوُيرْضاَق) لافنألا| 4

  5فسوي| ( J S585يذ  cle(ٌميِلَع 76

32 (OGS pass GS ْمُهَضْعَب اَنَعَفَرَو) فرخزلا | 6 

 88 | G ٍباَذَعلا َقْوَف ًاباَدَع ْمُهاَنْدز هللا ٍليِبَس ْنَع اوُدَصَو اورق َنيِذّلا) لحنلا | 7

 (َنوُدِسُفُي اوُناَك

2 CERTA VII SAITO | تارجحلا | 8 

 ميركلا نآرقلا يف "تحت ” ةملك 4-2-2

 لمعتسي ظفل وهو . "امسا وأ ًافرظ نوكتو (سوسحملا ءيشلا) مرجلاب ةطيحملا تسلا تاهجلا ىدحإ يه (تحت) ةملك

 ةيناكملا ةيحانلا نمو «(يونعملا ىوتسملا ضافخناو ةينودلا ىلإ ةراشإلل) زاجملا ليبس ىلع كلذكو .(ناكم فرظ) ةقيقحلا ليبس ىلع
 ةيفارغجلا ةيحانلا نم امأ Gl ill يف ةعفترم ةطقنل ةبسنلاب ضفخنم بوسنم يف عقي ام لك ىلإ ريشت il (Cod) ةملك يف لصألاف

 .ثحبلا اذه نم تاقيبطتلاب قلعتملا ءزجلا يف حضتيس امك "برغلا" ةهج ىلإ ريشت (تحت) ةملك OB ينآرقلا موهفملا قيبطتبو
 حضوم وه امك نيترم كلذ ناكو يفارغجلا (برغلا) هاجتا ىلإ ةراشإلا ينعت ثيح يفارغجلا ىنعم اب (تحت) ةملك تدرو دقل

 .8 لودج يف

 .يفارغجلا برغلا هاجتا ىلإ ريشتل نآرقلا تايآ يف "تحت" ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا .8 لودج

 اهمقر as ةروسلا | م

 23 Gs كتحت كبَر َلَعَج ذق gga الأ اهتخت ْنِم (WISTS میرم | 1

 51 | SGM ِهِذَهَو phe AB يل َسْيَلَأ مْوَق G لاق ِهِمْوَف يف نوَعْرف ىَداَتو) | فرخزلا | 2

osنم  si esَنوُرِصِبُت ) 

 %625 اهنأب تانجلا فصو رركت ثيح ةنجلا راهنأب ًاقلعتم هاجتالا اذه يف درو ام رثكأ (تحت) ركذ درو GA ىنعم ابو

 يف رركت ثيح باذعلا اهنم SL يتلا تاهجلا نم ةهج اهرابتعاب ًاضيأ يناكملا ىنعم اب (تحت) ةملك تءاج امك .«راهنألا اهتحت نم

 ًاضيأ ةملكلا ركذ ءاجو «باذعلا اهنم نوكي يتلا ةهجلا ىلإ ةراشإ «مهلجرأ تحت و «مهمادقأ تحت م هناحبس هلوق تايآلا ضعب



 ىلإ ريشتل (تحت) ةملك اهيف تدرو يتلا تايآلا 9 لودج حضويو (امهل زنك هتحت) ام رصنعل ةبسنلاب ضفخنم بوسنم ىلع ليلدتلل
 .يبسن يناكم هاجتا

 .يبسن يناكم هاجتا ىلإ ريشتل نآرقلا تايآ يف "تحت" ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا .9 لودج

 ةروسلا ةبآلا

 ةرقبلا GUS اهتخت ْنِم يِرْجَت Se ْمُهَل نأ تاَحلاَصلا lass اوُنَمآ Gail ْرَشَبَو)

GEIG ةرقبلا 
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 نارمع لآ (باوثلا B22 ُهَدْنِع ةللاو هللا

 نارمع لآ 198

saul] 612  

 85 (َنيِنِسْحُمْلا ُءاَرَج َكِلْذَو ايف < اولاق اچ هللا ْمُهَباَتَأَ) ةدئالا| 7

 119 CG GES ْنِم يِرْجَت SE 5£ 05 اذه هللا (JB ةدئاملا| 8

 ءاسنلا GGA be د تا انج dei ُهَلوُسَرَو ةللا ghi ْنَمَو)

GOIN EES ْنِم يرجَت OFF GIES (ِتاَحلاَصلااوُلِمَعواوُنمآَنيِذَلاَو 
T Sai)اولمَعَ  oe ESE SEIENيرجَت  ESS beراهنآلا ) 

CERERE 
GEI مهتْحَت ْنِم يِرجَت لغ ْنِم ْمِهِروُدُص GG ESS) 

SS s هللا ES) 

Gs 

GEM م 

 نيمالغل ناكف رادجلا امأو)

SE)رج ندع  
 GEBI GES be ير دلا لجذب هللا نر

Äi jai ةللا óp ْنِم يِرْجَت تانج ِتاَحِلاَصلا اوُلِمَعَو اوما GE ES 
 Salas GES ام اوفوڏ ُلوُقَيَو BEST CES ْنِمَو ْمهِقْوَف نم ُباَدَعلا ْمُهاَشْعَي َمْوَي

058:1 GES نم يج اقر نجلا ني GAT SIEMENS a) 
 COE oke G ُهَاَبِع هب هللا ُفْوَحُي DS JIB مهتحَت ْنِمَو Ul Go TIS ْمِهقْوَف ْنِم ْمُهَل)

lll SS)0 اؤقتا  OYنم فرع  SSSفرغ  diateنم يِرْجَت  
 ج تاَحلاَصلا اوُنِمَعَو IA G51 ُلِخْدُي هللا َّْنِإ)

 ( JWَنيِِمْؤُمْلا Cte ly < BAI اهتحَت ْنِم يِرْجَت ِت



  meحتفلا 17

  | 33ديدحلا 12

  4ةلداجملا| 22

  35فصلا 12

9 GS اه اب 508( ْنَمَو نياغتلا | 6 

  | 7قالطلا 11

  | 8ميرحتلا 8

11 a جوربلا | 9 

8 CLF اهيف َنيِدِلاَح SQN GES نم يِرْجَت ole Ske ْمِهْبَر دنع ْمُهْؤاَرَج١ ةنيبلا | 0 
 دقو .(رخآلا ىلع دحأل ةماوقلا) ريغلل ةيعبتلا وأ ةينودلاو راقتحالاب ةهجلا هذه طابترا (تحت) ةملكل ةيزاجم ا يناعملا نمو

 .(10 لودج) نيعضوم يف يزاجملا ىنعملاب ةينآرقلا تايآلا يف (تحت) ترهظ

 .يزاجم لولدم ىلإ ةراشإ نآرقلا OUT يف "تحت" ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا .10 لودج

Lasi ِهللا ن GALE Lk BB GASES oslo Gote Se 
(Gls َعَم GBI VES 

 اهمقر a ةروسلا

 29 | egies ٍسْئِلاَو نجلا ْنِم ا دلا اترا 65 اورق َنيِذّلا َلاَقَو) | تلصف | 1

F]نم  (EM 

 10 | ِنْيَدْبَع E25 BE طول hils حو Th 19555 هللا َبَرَض) | ميرحتلا | 2

 لودج يف حضوم وه امك «عضاوم ةعست يف ميركلا نآرقلا تايآ نم ديدعلا يف BAU يناكملا لولدملاب (ىلعألا) ةملك تدرو دقو

“Yel” dal 5-2-2ميركلا نآرقلا  

 (ASI) طبترتف (aul) ةملكب ةنراقم ليضفتلاو ومسلا ةفص اهل ةهج اهنأ ىلع ًامئاد ميركلا نآرقلا يف (el) ةملك ركذت

 :هتيلاعو «هيلاعو هُتوالُعو ُُؤُلَعو og les ءيش لك glé :الع» :"اروظنم نبال برعلا ةغل يف ءاجو «ميظعو ليلجو عيفر وه Le ًامئاد
 .«ربجتلاو ةمظعلا GL ..ةعفرلا :ءالعلاو ءهعفرأ

 تايآ نم ددع يف بويعلا نع هيزنتلا وأ «ةناكملا يف ومسلاو عافترالا ىنعمب (ىلعألا) ةملك تدرو دقف ءيزاجملا لولدملاب امأ.1

 .12 لودج يف ةحضوم يهو ًاعضوم 34 تغلب ميركلا نآرقلا

 .ظفلل يناكملا لولدملاب نآرقلا تايآ يف "ىلعأ" ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا .11 لودج

 اهمقر asi ةروسلا م

 82 (GEL we tes Gala GB) دوه |1

 74 (اًهَلِفاَس Que اَنْلَعَجَف) رجحلا |2

ab |3ْنّمِم 5435(  B39! GEِتاَوَمَّسلاَو  (aH4  
 83 | ًاداَسَف الو I oii َنوُديِرُي ال َنيِذَّلل اَهْلَعْجَن ٌةّرِخآلا ٌراَّذلا (db | صصقلا | 4

i GÆI iai 
8 (AES y ىلإ 55385 | تافاصلا ]5 

7 (GES مجنلا )ققألاب 345 [6 



22 (eds (يف | aw ]7 

21 bg ناسنإلا |8 

 10 (ةَيلاَع ةَنَج يف) | ةيشاغلا |9

Jourيزاجمللا لولدمل اب نآرقلا تايآ يف "ىلعأ" ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا .12 . 

eةروسلا  a!اهمقر  

 139 GSE Gls) 1535 الو اوُنهَت (Vo | نارمع لآ 1

 190 )555,83 Ge هللا (J فارعألا 2

 40 GEN Go) هللا ٌةَمِلكَو E20 اوُرفك َنيِذَلا eS َلَعَجَو) ةبوتلا| 3
 4 (gle Ghats ءارسسإلا 4

 7 [EA ءارسإلا 5

 43 GSE نول Sag) ةتاحبش) هارسإلا | 6

ab 364  

 68 هط 8

ab 975  

ab | 10هللا َلاَعَتف)  GA Gia114  

 62 CARIFE جحلا| 11

 46 (َنيِلاَع Logs اوُناَكَو اوُرَبكَتْساَف) | نونمؤملا| 12

 92 (GSi Ge SS | نونمؤما | 3

 116 Gon isi) هللا (Jes | نونمؤملا | 4

 31 Geol’ Gils Ge 1565 الا) لمثلا| 5

Jal | 16هللا َلاَعَت)  Ge63 )458,63  

 4 aI) يف الع 55658 (Op صصقلا| 7

 68 GSi Ue َلاَعَتَو هللا َناَحْبُس) | صصقلا | 8

 a 2 83 أ Led الَو SN GRE Soles ال Gil Gls S291 ُراَدلا (db |  صصقلا | 9

 40 )555,83 We َكاَعتَو ُهَناَحْبُس) مورلا| 20

 30 [CARIFE نامقلا 1

bel 2223  

l| 2375  

 67 CSŠ Ge َلاَعتَو ُهَتاَحْبُس) رمزلا | 4
 12 Gal هل (S518 رفاغ | 5

 4 (ميظَعْلا يلَعْلا َوْهَو) | ىروشلا | 6

 4 GS يلع ايدل باتكلا (Sa | فرخزلا | 7

 19 (هللا Je اوُنْعَت ال (Sis ناخدلا | 8

 31 Genii Je WE ناگ 4[ َنْوَعْرَف ْنِم) ناخدلا | 29



 35 (نؤلغألا ْمَتنَأَو LIN ىلإ اوُعْدَتَو اوُنهَت 36( دمحم | 0

 21 (Goes GAS edt GS E) ناسنإلا | 1

 24 FES) ْمُكُبَر Gi َلاَقَف) | تاعزانلا 32

 1 ESI) كبَر مسا ْحْبَس) ىلعألا | 3

 20 GES) 5 هْجَو ld الإ) ليللا | 34

 ميركلا نآرقلا يف “لفسأ” ةملك 6-2-2

 (لفسأ) ةملك تدرو دقو ءيزاجم لولدم ًاضيأ يتآتو يناكم رخآو يفارغج لولدمب (لفسأ) ةملك gb ميركلا نآرقلا تايآ يف

 .13 لودج يف حضوم وه امك ميركلا نآرقلا ت ارغجلا برغلا" هاجتا ىلإ ريشت ثيح يفارغجلا لولدملاب

 ."يفارغجلا برغلا" هاجتا ىلإ ريشتل ميركلا نآرقلا ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا .13 لودج

 اهمقر ةيآلا ةروسلا | م

R peip | sain | 1ىَوْصُقْلا  GSL EÍ E551542  

 10 i َلَفْسُأ نمو نم ْمُكَوُءاَج ذإ) | بازحألا | 2

 لودج يف ةحضوم يهو ميركلا نآرقلا تايآ يف عضاوم ةثالث يف ظفلل يبسنلا يناكملا لولدملاب (لفسألا) ةملك تدرو دقو

14 

 .يبسن يناكم لولدم ىلإ ريشتل ميركلا نآرقلا يف "لفسأ" ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا .14 لودج

 اهمقر ةيآلا ةروسلا | م

 145 QB نم JA ِكرَدلا يف َنيقفاَتُمْلا نل | ءاسنلا | 1

 82 BB Que) اَنْلَحَج (Gal se GB دوه | 2

 74 (GBL Que Hed) | رجحلا| 3

 ةعاضولا وأ ةناكملا ةينود ىلإ ريشت ةملكلا هذه نإف ميركلا نآرقلا تايآ يف (لفسأ) ةملكل يزاجملا لولدملا ثيح نمو
 وُلعلاو l ضيقن :مضلاب Aai ُلافَّسلاو Jail ُلْغَّسلاو Jii :”روظنم نب دروأ لفسألا ةهج ىنعم يفو ريغلل ةبسنلاب

Mly igايلعلا ضيقن :ىلْغّسلاو .ٌةوالعلاو  VAsتدرو دقو .«مهؤاغوغو مهّلفاسأ :مهّتَلْفسو سانلا ُةَلْغَسو .ةلاذنلا :حتفلاب  

 .15 لودج يف ةحضوم يهو ميركلا نآرقلا تايآ يف عضاوم ةعبرأ ous يف ظفلل يزاجملا لولدملاب (لفسألا) ةملك

 .يزاجم لولدم ىلإ ريشتل ميركلا نآرقلا يف "لفسأ" ةملك اهيف تدرو يتلا عضاوملا .15 لودج

 اهمقر ةيآلا ةروسلا | م

gu | 1َلَعَجَو) |  Eاوُرفك َنيِذَلا  JEONيه هللا 465  G40  
 98 GED ْمُهاَْلَعَجَف اديك هب 19558( | تافاصلا | 2

 29 نم اَنوُكَيل) | تلصف | 3

wel] 4ُاَنْدَدَر 68(  GLG TEST5  

 ميركلا نآرقلا يف "نيم" ةملك 7-2-2

 ىلع عقي ام لكف .درفلا نم هعضومب يبسن ناكم ىلإ ريشت يهو ءةيفارغج ةهج تسيلو ةيعضوم ةهج يه "نيميلا" نأ لصألا

 ميركلا نآرقلا يف (يفارغجلا برغلا هاجتا) يفارغجلا ىنعملاب نيميلا ةهج ركذ درو دقو lad وهف هلامش ىلع عقي امو ong وهف هنيمي
 .16 لودج يف حضوم وه امك عضاوم ةثالث يف



 " ةملك اهيف تدرو يتلا ميركلا نآرقلا تايآ عضاوم .16 لودج "يفارغجلا برغلا" هاجتا ىلإ ريشتل

 اهمقر !as ةروسلا | م

 52 SA روطلا SE نم میرم | 1

Cole SÉ ab | 2روطلا  GDI80  

OES) t| 3ْنَع  ng15 (ِلاَمْشَو  
 حضوم وه امك عضاوم ةعست يف ميركلا نآرقلا يف (ضرغلا وأ صخشلا نيمي) يبسنلا يناكملا ىنعملاب نيميلا ةهج ركذ دروو

 ليبس ىلع ديكأتلاب اذهو - دحاو عضوم يف اركذ اذإ - ًامئاد لامشلا ىلع نيميلا ميدقت ميركلا نآرقلا يف ظحالملا نمو .17 لودج يف

 نآرقلا يف يزاجملا ىنعملاب نيميلا ةهج ركذ درو دقو ءرانلا باحصأب لامشلا ةهجو «ةنجلا باحصأب نيميلا ةهج طبترتو .ليضفتلا
 .18 لودج يف حضوم وه امك عضاوم ةعست يف ميركلا

 .يبسنلا يناكملا لولدملاب "نيه" ةملك اهيف تدرو يتلا ميركلا نآرقلا تايآ عضاوم .17 لودج

èاهمقر ةيآلا ةروسلا  

Jott] 148  

 18 فهكلا| 2

 17 هطا 5

ab| 469  

 48 (َنوُلطَبُمْلا By 13 توبكنعلا| 5

 93 تافاصلا | 6

 17 قأ 7

 45 ةقاحلا| 8

g| 937  

 .ظفلل يزاجملا لولدملاب "نيه" ةملك اهيف تدرو يتلا ميركلا نآرقلا تايآ عضاوم .18 لودج

 اهمقر ةروسلا | م

 71 1S وأ ْنَمَف) | ءارسإلا| 1

 28 (ِنيِمَيْلا Ge GSE SBS ْمُكّنِإ اولاق) | تافاصلا | 2

 8 َهَنَمْيَمْلا Gol ls َةَنَمْيَمْلا (GSK | ةعقاولا | 3

 27 (نيِمَيلا ُباَحْصَأ ام نيمَيلا ُباَحْصََو) | ةعقاولا | 4

 98 (ِنيِمَيْلا GEST نم (SEG hs | ةعقاولا | 5
 91 geal Geol) ْنِم كَل ٌمالَسَف) | ةعقاولا | 6

 19 CRES اوُئَرْفا Sle JES هنيمب GES قوأ ْنَم (GB | ةقاحلا | 7

(ge GSI Ip pall] 839  

 18 Kail) ُباَحْصَأ كئلوأ) دلبلا | 9

 ميركلا نآرقلا يف ”لامش"” ةملك 8-2-2

 نآرقلا يف امأ :ةطيرخلا ىلعأ ىلإ ريشي Gall عيمجلل فورعملا لامشلا هاجتا وه (لامش) ةملكل رصاعملا يفارغجلا ىنعملا

 ةيعضوم ةهج هنأ وهو قرشلل ًاهجاوم نوكي امدنع ناسنإلل ةبسنلاب ًايناكم ىنعم يطعت يكل "لامش" ةملك تمدختسا دقف ميركلا



 ةسمخ يف لامشلا ةهج ركذ درو دقو .هلامش وهف ناسنإلا راسي ىلع عقي ام لكف .(هراسي ىنعمب) درفلل ةبسنلاب لامشلا هاجتا

 هتنراقم دنع رهظي ميركلا نآرقلا يف يزاجم ىنعم ًاضيأ لامشللو .19 لودج يف حضوم وه امك ؛ميركلا نآرقلا تايآ نم عضاوم

 ةهج ركذ درو دقو .(لامشلا باحصأ) رانلا باحصأ هاجتا Ute ةيبلسلا رومألاب لامشلا dye طبترت ذإ ؛دحاو عضوم يف نيميلاب

 ' 20 لودج يف حضوم وه امك «ميركلا نآرقلا GUI نم نيعضوم يف يزاجملا ىنعملا اذهب ميركلا نآرقلا يف لامشلا

 .ةملكلل يناكملا لولدملاب "لامش" ةملك اهيف تدرو يتلا ميركلا نآرقلا تايآ عضاوم .19 لودج

 اهمقر ةيآلا ةروسلا | م

 48 لحنلا | 1

 18 فهكلا | 2

la | 315  

 17 (ٌديِعَف ٍلاَمَشلا 325 قأ 4

 37 (َنيزع لاَمشلا e جراعملا | 5

 .ةملكلل يزاجملا لولدملاب "لامش" ةملك اهيف تدرو يتلا ميركلا نآرقلا تايآ عضاوم .20 لودج

 اهمقر ةيآلا ةروسلا | م

 41 (لامشلا ُباَحْصَأ ام لامشلا ُباَحْصْأَو) | ةعقاولا | 1

 25 اي ٌلوُقَيَف هل ةقاحلا | 2

 ةيقيقحلا اهعقاوم يف ةيوبنلا ةريسلاو ميركلا نآرقلا نم ثادحأ ىلع ةيفارغجلا تادرفملل ينآرقلا موهفملا قيبطت .3

 يتايحلا يفارغجلا عقاولاب طابترا اهل ميركلا نآرقلا يف اهركذ درو ثادحأل ةعونتم تاقيبطت ةساردلا نم ءزجلا اذه نمضتي

 تادرفملا ميهافمو Gleb حيحصلا مهفلا زاربإ ىلإ ءزجلا اذه Gages «(ءايبنألا صصق وأ تاوزغلا وأ ةريسلا ثادحأ) نآرقلا صصقك

 تارايزب ثحابلا ماق ةدئافلا ةدايزلو ؛ئراقلا ىدل ثادحألا كلتل ماعلا قايسلا ىلع كلذ ساكعناو ثادحألا كلت يف ةيفارغجلا

 ًايفارغوتوف اهريوصتو ةينآرقلا صصقلا يف تركذ يتلا عضاوملا كلت ماعم pal ليجست مت ثيح ثادحألا كلت ضعب عضاومل ةيناديم

 ثيح daisi نيح ةروص لك ىلع ةيفارغجلا تايثادحإلا ليجستب موقت يتلاو GPS يناكملا دصرلا ةينقتب طوبرم ةثيدح اريماكب

 GIS ةيفارغجلا تامولعملا مظن جمانربب ةدعم عقاوملا كلتل ةينوتركلا طئارخ ىلع ةيفارغوتوفلا روصلا عيقوت كلذ دعب لهسي

 :يلي اميف ةفلتخملا تاقيبطتلا يف ةينآرقلا ثادحألاو صصقلا ليلحت يف لمعلا تاوطخ صخلتتو

 .اهيف يفارغجلا لولدملا تاذ ةملكلا زاربإ عم ةينآرقلا ةصقلا تصخل يتلا ةميركلا ةيآلا ركذب قيبطت لك أدبي -

 .(يفارغجلا بونجلا هاجتا ينعت ًالثم "نميأ" ةملك) ةملكلا هيلع لدت يذلا يقيقحلا يفارغجلا هاجتالا حيضوت متي مث -

 ثريإ لجوج جمانربب ةناعتسالاب ةينآرقلا ةصقلا ثادحأ دهش يذلا ماعلا عقوملل ةيمقر ةيحاسم ةطيرخ ريفوت متي -

Google Earthةدراولا ةملكلل يقيقحلا يفارغجلا لولدملل ةطيرخلا عضو حيحصت دعب ةعبرألا ةيلصألا تاهاجتالاب ظافتحالا عم  

 .ةطيرخلا ىلعأ يفارغجلا قرشلا هاجتا حبصي يكل راسيلل ةجرد 90 اهترادإب كلذو ةيآلا يف

 ةيعيبطلا ماعم اب ةناعتسالاب كلذو ةينآرقلا ةصقلا اهيلإ تراشأ يتلا (ثداوحلا (gl ةثداحلا عوقو ناكم حارتقا متي مث -

 .ةميركلا تايآلا يف ةروكذم ا

 حيرلا " برعلا ناسل يف ءاج ام كلذ ةلثمأ نمو .تايآلل يفارغجلا نومضملا مهف nay امم برعلا دنع ىرخأ تالالد (لامشلا) ةملكل نأ ركذلاب ريدجلاو *

 ناسل يف ءاج امك .(1984 «برعلا ناسل «يدقاولا) لامشلا حيرلا يأ " لامشلا تبه اذإ " ءاجو .ةهجل سيلو حيرلل اًمسا لامشلا رابتعاب " لامشلا

 :لوقي -هنع هللا يضر -سابع نبا ناك :بازحألا ةوزغ يف يدقاولل يزاغملا يف ءاجو ."ةلبقلا ne نع GE لاهشلا فلاخت حير بونجلاو" LAT برعلا

 مهنارين تأفطأف ءابصلا لجو زع هللا ثعبف .ليلب يرست ال ةرحلا نإ :لامشلا تلاقف .هلوسرو هللا رصنب يقلطنا :تلاقف لامشلا ىلإ بونجلا تءاج

 اوفرعي مل برعلا نأ دكؤي هلك كلذو ,تفشن لامشلا تءاج اذإو .حيقلتو ريخ اهعم ele بونجلا تءاج اذإ :يعمصألا لاق .مهطيطاسف بانطأ تعطقو
 .(24 ص يزاغملا ه1424 .يدقاولا) بونجلا هلثمو حير مسا الإ لامشلا



 .ثحبلا اهيلإ لصوت يتلا ةجيتنلا مهف ليهستل طسبم يورك مسري -

 .ثادحألا عقاومب ةسيئرلا ماعملل ةيفارغوتوفلا روصلا ضعبب دشرتسي -

 ةيبرعلا ةريزجلا ةطيرخ ىلع موهفملا قيبطت 1-3
 ةيبرعلا ةريزجلا ةطراخ كلذل مدختسنو .تاهاجتالا Lol هرابتعاب ميركلا نآرقلا يف "قرشلا" موهفمل تاقيبطتلا أدبن

 انل ةداتعملا ةيعضولل Lab ةكلمملل ةيحاسما ةطيرخلا يف ةيفارغجلا تاهاجتالا أ-3 لكش حضويو .(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا)

 (لوطلا طخ) يسأرلا روحملا مسقي ةيعضولا هذه يفو ءاهلفسأ (بونجلا)و ةحوللا ىلعأ (لامشلا) ردصتي ثيح We ةفورعم او

 .اًيرغ نوكي هراسي وه ام لکو اقرش يسارلا روحملا نيه وه ام لك نوكيو نيمسق ىلإ ةطيرخلا

 (قوف) وأ (ىلعأ) قرشلا حبصيل ةعاسلا برقع نارود هاجتا سكع "90 ةطراخلا كيرحت مزلي حيحصلا موهفملا قيبطتبو
 ماشلا هاجتا (هلامش) لامشلا حبصي قرشلا ىلإ هجتملل ةبسنلاب ةلدعملا ةيعضولا هذه يفو (تحت) وأ (لفسأ) برغلا حبصيو

 .(ب-3 لكش يف (LS نميلا هاجتا (Aire) بونجلاو

 تاهاجتالا موهفم ًاقبط ةطيرخلا (ب) داتعملا رصاعم ا اهعضوب ةكلمملا ةطيرخ (أ)
beميركلا نآرقلا يف ةيفارغجلا  

 .ةيبرعلا ةريزجلل ةيحاسملا ةطيرخلا ىلع قيبطت .3 لكش
 ةهركملا ةكم ةطيرخ ىلع موهفملا قيبطت 2-3

 ىلعأ قرشلا هاجتا نأ روصعلا رم ىلع اوسّرامو (ةكم يف ملعم يأل يناكم لا فصولا دنع) روصعلا رم ىلع Ke لهأ قرع دقل

 هركذ ام حيحصلا موهفملا اذه دكؤي .لامشلل لامشلا هاجتاو !paul» بونجلا هاجتاو ,لفسألل برغلا هاجتاو «(ًاينهذ ولو) ةطيرخلا

 ةالعم)و (يناميلا Ke ةالعم) ىلإ ةمسقم ةالعملا نأو ةلفسمو ةالعم ىلإ ةمسقم اهنأ نم Sh امهفصو دنع '”يقرزألاو '”يهكافلا

 .ةعبرألا ةيفارغجلا تاهاجتالا ىلإ ةراشإ (يماشلا ةكم ةلفسم)و «(يناميلا ةكم ةلفسم) ىلإ ةمسقم ةلفسملا نإ مثو .(يماشلا ةكم

 يفارغجلا (قرشلا) هاجتا نوكي ثيح ةيفارغجلا تادرفملل ةينآرقلا ةدعاقلا تالالدل ًاقبط ةكم ةيعضو 4 لكش حضويو

 ةربقم فرعي نم نإف كلذلو ؛(ةلفسم)و (ةالعم) Llo كانه نذإ «ةحوللا (لفسأ) يفارغجلا (برغلا) هاجتا نوكيو «ةحوللا (ىلعأ)

 .كلذ سكع اهنأ فرعي Whe) ةكم جاربأ ةهج) ةلفسملا فرعي يذلاو (ولعلا) يف عقت اهنأ دجي ةروهشملا ةالعملا

 ءلفسأ ىلإ ىلعأ نم Gh - مالسلا هيلع - ميهاربإ يداو اذهو ,ةيدوألاب طبترم رمألا نأل ؛ديدجب تأت مل كنإ :لئاق لوقي دق

 نأ الإ (لامشو نيمي)و (لفسو ولع) كانه نأ مغرو ءىرخأ نكامأ يف هنأ ىرن WS .(لفس) هلو (ولع) هل يداولا نأ حيحص :لوقن

 ةيفارغجلا تاهاجتالاب ةطبترملا !blab ركذ يف درطتسي امنيح ميركلا نآرقلا نأ ةلالد ذه يفو ؛ *قرشلا ىلإ برغلا نم هجتم يداولا

 نم لخد ةكم ىلإ ءاج امل يي يبنلا نأ" gis هللا يضر ةشئاع ةديسلا هتور ام اذه ديؤيو ءلفسأ برغلاو ىلعأ Glo قرشلا نإف
 ."اهلفسأ نم جرخو اهالعأ

 جرخ اذإو ايلعلا ةينثلا نم لخد ةكم لخد اذإ ناك هنأ BE يبنلا نع درو ًاضيأ ةشئاع ةديسلا هتور يذلا رخآلا ثيدحلاو

 ةينثلا نم لوخدلا ىلإ ةراشإ ادگ لخدأو حتفا) JE اذهلو ادُكو ادگ ةينث امه ىلفسلاو ايلعلا ناتينثلاف «ىلفسلا ةينثلا نم جرخ
 ةينث امأو (نيمسق ىلإ ةالعملا ةربقم مسقت يتلا يه ايلعلا ةينثلا) ادگ ةينثف .(ىلفسلا ةينثلا ىلإ ةراشإ ادُك نم جرخاو ممضاو ءايلعلا

 .أبس ةصق نع ثيدحلا دنع رمألا اذه تابثإ متيس *



 لخدي ثيح ةكم بونج يف عقت يهف (aS) ءايلا ديدشتب قطنثو بتكُت يتلاو ةثلاثلا ةينثلا امأ .ىوط رئب برقب يتلا يهف ادك
 ىلإ ةالعملا مسقت يتلا يهف ادك ةينث Lal نميلا لهأل ةكم لخدم يهو بونجلا يف يه يدو ىوط رب دنع ادكو .نميلا لهأ اهنم

 ةينثلا نم BE يبنلا لوخد ليلعت ءاملعلا ضعب لواح دقلو .قرشملا نم لخدي يكل GB اهنم طبهي يتلا يهو نيمسق
i 

Preeةمركملا ىلفسلاو ةلفسملاو ةالعملل يورك -أ ةكم ماعم ثريإ لجوج ةطيرخ -ج  ايلعلا ةينثلل يورك -ب  

 ةمركملا ةكمب ةسيترلا ماعملل ةيمقر ةيحاسم ةطيرخ ىلع موهفملا قيبطت -<

 ae ares EPa 5 رضاحلا تقولا يف ايلعلا ةينثلل رظنم -ه
 .ةحوللا ىلعأل "قرشلا" ةيعضو حيحصت دعب ةمركملا ةكم ىلع قيبطت .4 لكش

 ةبعكلا رهظ ةهج نم جرخي جرخ اذإو (ةبعكلا هجو) ةبعكلا لباقي لخدي امدنع هنأ BE ديريو ءقرشلل ةهجوم ةبعكلا نأ ايلعلا
 لخدي امدنع نآلا ديري وهو ًايفختم جرخ ةرجهلل جرخ امدنع SB يبنلا نأ مهضعب لاقف .كلذ ريسفت ءاملعلا نم ريثكلا لواح دقو

 راهظإب طبترم رمألا نأ الإ ًاحيحص كلذ نوكي دقو بورغلاو برغلاب طبترم كلذو قرشلاب طبترم كلذ نآل نلعم وهو لخدي نأ

 اذإو مارتحالاو ريدقتلا باب نم ههجوب لبقي هنإف لجر ىلع لخدي امدنع انم دحاولا ناك اذإف ,ةفرشملا ةبعكلل مارتحالاو ريدقتلا

 جرخ اذإو ةبعكلا هجاوي لخد اذإ 35 يبنلا نإف كذل ؛مارتحالاو ريدقتلاب ىلوأ هللا تيب نإف ono مهل يلوي ال يكل لاتحي جرخ

 .ةبعكلا هجو نم جرخي الو اهلفسأ نم جرخي



 ةرونملا ةنيدملا ةطيرخ ىلع قيبطت 3-3

 دجسملا يقرش وه ام لكف .ةرونملا ةنيدملا ىلع ًاضيأ Guay (ةلفسمو ةالعم ىلإ Ko ميسقتب قلعتي اميف) ًاقباس هركذ مت ام

 ةيلاع ىلإ ةمسقنم ةرونملا ral نأ ىلع للدي اممو .ةلفاس وهف يوبنلا دجسملا يبرغ وه ام لكو (يلاوع (al ةيلاع ربتعي يوبنلا
 لهأل ةحاور نب هللا دبع لسرأ ردب يف رصتنا امدنع - B يبنلا نأ - هنع هللا يضر - *اةثراح نب ديز نب ةماسأ ogy ام ةلفاسو

 نأ فورعمو .(ةمامغلا دجسم) ىلصملا يف ةثراح نب ديز تدجو :لوقيو (ةلفاسلا) لهأل ةثراح نب ديز لسرأو «(يلاوعلا) ةيلاعلا
 (ةمامغلا دجسم) ىلصم اب اهديق هنأل برغلا يف ةلفاسلا نأ ىلع اذه لد نذإ «(يوبنلا مرحلا برغ وأ) برغلا يف عقي ىلصملا دجسم
 هركذ ام كلذك رمألا اذه ديؤيو .(تحت) ةلفاسلا يف ىلصملا دجسمو (قوف) يلاوعلا نذإ .يوبنلا مرحلا (لفسأ) برغ عقي يذلا

 يهو ةيلاعلا ةهج نم ءابق لخد ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةكم نم ًارجاهم يوبنلا بكرلا لخد امل هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ""يبهذلا
 هعضو يف قيقدتلا نأ الإ (ore بونجلا يف عقي ءابق دجسم نأ نوري سانلا نم ريثك نأ مغر هنإف هيلع ؛(قرشملا) قرشلا ةهج
 .(5 لكش رظنا) (يلاوعلا) يف وهف يلاتلابو «(ةحوللا ىلعأ (gh يوبنلا مرحلل ةبسنلاب قرشلا ىلإ ًاليلق ليي هلعجي يفارغجلا

ENE ta 

 ىلصملا دجسمو ءابق دجسمل ثريإ لجوج ةطيرخ -ب  ثدحلل يناكملاو يفارغجلا قايسلل يورك -أ

ord 
e 5 

-dةرونملا ةنيدملاب ىلصملا دجسم -ه ةرونملا ةنيدملاب ءابق دجسم  

 .ةحوللا ىلعأل "قرشلا" ةيعضو حيحصت دعب ةرونملا ةنيدملا ىلع قيبطت .5 لكش



 كوبت ةوزغ ىلع قيبطت 4-3

 فصولل لصح ام اذهو .هيلإ ماعم لا BL ةبسنل لصألا وه نوكي عجرم دوجو متحي ضعب ىلإ اهضعب ملاعملا ةبسن نإ

 لزخناو عادولا ةينث دنع هركسع برض (كوبت ةوزغ) GB هللا لوسر جرخ Ub .ةرونملا ةنيدملا ماعم نم Hales يفارغجلا

 ةيارلا لبجب فرعُيو (بابذ) لبج وحن 3B يبنلا نم لفسأ ركسعو شيجلا نم فالآ ةثالث نم رثكأب لولس نب يأ نب هللادبع

 ىلع ىرخألا ةرئادلاو عادولا ةينث ىلإ نيميلا ىلع ءارمحلا ةرئادلا ريشت 6 لكشلا يف .قدنخلا رفح هنم بقاري 2 يبنلا ناك ثيح

 .(6 لكش) عادولا ةينث (برغ) لفسأ عقي ةيارلا لبج نأ كلذ نم جتنتسنو !II لبجب فرعُي ام وأ بابذ لبج ىلإ راسيلا

 ردب ةوزغ ىلع قيبطت 5-2

 BB يبنلا) ةثالثلا ماسقألا عقاومم يفارغجلا فصولا نأ نيبتي ىربكلا ردب ةوزغ ىلع ةيفارغجلا تاهاجتالا موهفم قيبطتلو

 shj asii ْمُهَو GU asiak ii ذإ  :لجو زع هللا لوقي Ue ناك (نايفس gl بكر ءشيرق .ةباحصلا نم هعم نمو

 لحاس ةلفاقلاب بره امل نايفس ابأ نأ مِلُع دق ءناكم فرظ مكنم لفسأ :ريسفتلا ءاملع لوقيو )42 :لافنألا) 4ْمُكْنِم LT ُبَْرلاَو

 ةنيدم ا ىلإ برقألا ايندلاب دوصقملاو )7 (JS (شيرق قيرفو E يبنلا قيرف يأ) نيقيرفلا الك يبرغ وهو لحاسلا هاجتاب بهذ يأ

 .ةنيدملا نع دعبألا يه ىوصقلاو

 بازحألا ةوزغ ىلع قيبطت 6-3

 اي ]+ ىلاعت هللا لوقي ثيح بازحألا ةوزغ برغلاو قرشلا يهاجتال يفارغجلا روحملا تلوانت يتلا ةينآرقلا ثادحألا نم

 ْمُكَوُءاَج ْذِإ ًاريِصَب َنوُلَمْعَت G ALN َناَكَو اَهْوَرَت ْمَل ادوُنُجَو ًاحير agile Gia ُدوُنُج ْمُكَنَءاَج Sy ْمُكِيَلَع هللا Gass اورا اَوُنَمآ

 9-10 ةيآ بازحألا) Egil Lb bibs 5 atoll Cog I Eat Lal} تعز Sys ْمُكْنِم LET bas ْمُكقْوَف ْنِم

 بأيت لبج دنع اوركسعو ةرونملا ةنيدملا قرش نم اوتأ لئابقلا نم مهعياش نمو نافطغ ينب نأ ىلع '""""'ريسفتلا ءاملع عمجأ دقل

 .برغملا ةهج يف لايسألا دنع اوركسعو ةرونملا ةنيدم لا برغ نم اوتأ مهعياش نمو شيرق تءاجو .قرشملا ةهج يف وهو (ىمقن) وأ

 BB يبنلا نأ ذإ ةيونعم تسيلو ةيفارغج ةلأسملا نأ ىلع لدي (مكنم لفسأب) برغلاو (مكقوفب) قرشلا نيب ينآرقلا طبرلا اذه نإ

 (مكنم لفسأ)و (مكقوف) هلوق حضتي قرشلا هاجتاب ةطيرخلا لدعن امدنع اننإف كلذ ىلع ًءانبو .مهنم لضفأو ىلعأ مه هعم نمو

 .8 لكش يف امك



 عقوم نم يأ) هنم لفسا
 عادولا ةينث دنع يبنلا

 ثدحلل يناكملاو يفارغجلا قايسلل يورك -أ
 بابذ

 يف ةرونملا ةنيدملاب عادولا ةينث عضوم د
 رضاحلا تقولا

 .ةحوللا ىلعأل "قرشلا" ةيعضو حيحصت دعب كوبت ةوزغ ىلع قيبطت .6 لكش

 ةرونملا ةنيدملاب بابذ لبج به



 ةودعلا (يبرغ) لفسأ بكرلل ثريإ لجوج ةطيرخ -ب
 awl ثدحلل يناكملاو يفارغجلا قايسلل يورك ثدحلل يناكملاو يفارغجلا قايسلل 3

agen an pen 

 ةودعلا (يبرغ) لفسأ نافس يبإ بكر عضوم حضوت ةيمقر ةيحاسم ةطيرخ ىلع موهغملا قيبطت -ج
 ايندلا

 ةودعلا يعقوم نيب رفصلا ردب لبج عضوم -ه تقولا يف ردبب ايندلا ةودعلا عضوم -د

 بكرلاو ايندلا رضاحلا

 .ةحوللا ىلعأل "قرشلا" ةيعضو حيحصت دعب ردب ةوزغ ىلع قيبطت .7 لكش

 ةيبيدحلا ةوزغ ىلع قيبطت 7-3

 نأ دعب .يرجهلا سداسلا ماعلا يف كلذو ةرمعلا ءادأل ةمركملا ةكم ىلإ باهذلا ىلع ةباحصلا نم هعم نمو FE يبنلا مزع

 نأو دب ال ثيح E يبنلا دصيل كلذو نافسع بونج يهو (ميمغلا (ELS دنع ركسعف ديلولا نب دلاخ تلسرأ كلذب شيرق تملع

 عارك دنع ديلولا نب دلاخ دوجوب ملعو نافسُع ىلإ لي يبنلا لصو نأ دعب لعفلابو «نافسُع ةرداغم دعب ميمغلا ELS ىلع رمي



 نإ ."""ةكم لفسأ نم ةيبيدحلا طبهم رارم ا ةينث ىلع قيرط يف ضمحلا يرهظ نيب نيميلا GIS اوكلسا" :لاقو راسملا ريغ ميمغلا

 ىلع للدي (ةمركملا ةكمل ةبسنلاب يبرغلا لامشلا يف عقت ةيبيدحلا نأ مغر) ةيبيدحلا ىلإ ًاريشم (ةكم لفسأ) ظفلل كي يبنلا مادختسا

 نإو (برغلا) هاجتا ىلإ ريشت يتلاو ميركلا نآرقلا يف (لفسأ) ةملكل ةيفارغجلا ةلالدلا قيبطتبو .برغلا هاجتال مدختست لفسأ نأ

 ىلإ لفسألا يف ىرخألاو ةكم ىلإ ىلعألا ىلإ ءارمحلا ةرئادلا ريشت ثيح 9 لكش يف امك كذل ًاقبط ةطيرخلا ةيعضو ليدعت مت

 .ةيبيدحلا

 نافطغ 5 ةطبرخ -
 نافطغ ركسعلب ثريإ لجوج ةطيرخ -ب ثدحلل يناكملاو يفارغجلا قايسلل يورك -أ

 شيرق ركسعمو

 رضاحلا تقولا يف شيرق ركسعم عقوم -ه رضاحلا تقولا يف نافطغ ركسعم عقوم -<

 .ةحوللا ىلعأل "قرشلا" ةيعضو حيحصت دعب بازحألا ةوزغ ىلع قيبطت .8 لكش



 لفسأ ةيبيدحلا عقول ثريأ لجوج ةطيرخ -ب
iةمركملا ةكم (يبرغ) يناكملاو يفارغجلا قايسلل يورك ثدحلل يناكملاو يفارغجلا قايسلل  

 ةمركملا ةكم (yÈ) لفسأ ةيبيدحلا حقول ةيمقر ةيحاسم ةطيرخ ىلع موهفملا قيبطت -ج
E- 1 

‘ag les 

 رضاحلا تقولا يف ةيبيدحلا عقوم -ه يكملا مرحلا -ه

 .ةحوللا ىلعأل "قرشلا" ةيعضو حيحصت دعب ةيبيدحلا ةوزغ عقوم .9 لكش

 ىسوم انديس ةصق ىلع قيبطت 8-3

 ةدعاقلل ًاقبط -ريشت يتلاو (نمألا) ةملكل يفارغجلا لولدملا مهف يف لثمتي ىسوم انديس dad ىلع قيبطتلا نم فدهلا

 ناكم عقومل ةيعقاولا ةروصلل يفارغجلا روصتلا ءانب ناكمب ةلوهسلا نم حبصي كلذ حضو نإف .يفارغجلا بونجلا هاجتا ىلإ -ةينآرقلا

 اهيلع ةعقوم ةيسايق ةيفارغج ةطيرخ جاتنإ هلالخ نم متي اهل طسبم يورك مسر مث نمو «ينآرقلا قايسلا يف ةادانملاو ةدعاوملا

 .قيقد لكشب ناكملا ىلع لدت يتلا تايثادحإلا

 كلذل .روطلا لبجب قلعتي اميف كلذ مت امك ةيفارغجلا ةيحانلا نم كلذو يناكم ملعم يف لصفيو ميركلا نآرقلا درطتسي م

 لوقي كلذلو .صصقلا نم اهريغ نم AST يفارغج ليصفتو ركذ اهل مالسلا هيلع ىسوم ةصقب ةقلعتملا ةيناكملا ثادحألا نأ دجن



 SAN روُطلا بِاَج نم 91985 Ls ًالوُسَر َناَكو ًاصلخُم GW 3[ ىسوُم YESI يف KII )+ :روطلا لبج نع ةياكح ىلاعتو هناحبس

{Tend 0585لاوقأ ةثالث ىلإ روطلل نميألا بناجلا ىنعم يف ريسفتلا ءاملع بهذ دقل .(51-52 ةيآ «ميرم) : 

 الو هل ةنميم ال هسفن لبجلا ذإ مالسلا هيلع ىسوم نيه يأ نمألا روطلا بناج نأ نيرسفملا ضعب ىري :لوألا لوقلا -
7S pasaنأ فرعن اننأ او ؟اهتقو رظني ناك هاجتا يأ ىلإف ىسوم نیه دوصقملا ناك 13[ نكلو  eseبره امدنع مالسلا هيلع  

 أ se alee هلوق ليلدب Gall نم اةدع Lad ales بيعش abo ىلإ بهذ نوعرف شطب نم
gati i ig 

 )38 ىدخإ كحكنأ ,FL دخا esd ذأ دب

 {i Say اَمَو َكِدْنِع ْنمَق ًارْشَع Edi نق

aَناَوْدْعالَف  dp BiG Je Aig Yeىسوم نأ فرعن نحنو .27-428 ةيآ صصقلا) (ٌليِكَو  
 ةادانملاو ةدعاوملا هتءاج انهو .رصم ىلإ ًابهاذ رمحألا رحبلا يقرش يهو مالسلا هيلع بيعش رايد نم ىشم لجألا

 .نيسكاعم نيهاجتا يف ناك هنأ يأ هموق عم ناك امدنع (نِمألا) روطلا بناج دنع ةيناثلا ةدعاوملا تمتو «ىلوألا

 نم يأ بناجل ةفص وهو ةكربلاو نميلا نم هب دوصقملا نهألا روطلا بناج نأ نيرسفملا ضعب ىري ثيح يناثلا لوقلا -
 ."كرابم ا نوميملا هبناج

 هفصوو «قرشملل اهجتم لبجلا دنع فقاولا رابتعاب كلذو لبجلا ىلع دوعي نميألا روطلا بناج نأ ثلاثلا لوقلا امأ -
GILهجتت امنيحف ٠'""يحاونلا رشبلا اهب طبضي يتلا ةهجلا يه سمشلا ةهج نأل ء.سمشلا قرشم لبقتسم نيه ىلع يذلا هنأل  

 روطلا بناج نم هانيدانوإل ةيآلا يف هيلإ راشملا روطلا لبج بونج وهو يفارغجلا بونجلا هاجتا وهو ني هل لبجلا نوكي قرشملل

 مكودع نم مكانيجن دق ليئارسإ ينب LP :ىلاعت هلوق رظنا .كلذ ركذي ًامئاد ىلاعتو هناحبس هنأ ظحالنو )52 ةيآ :ميرم) «نميألا
 هذه ىلعو .نيترم تناك نذإ ةادانملاو ةدعاوملاف .(80 ةيآ (ab «ىولسلاو نملا مكيلع انلزنو نميألا روطلا بناج مكاندعاوو

 .روطلا لبج بونج نوكتس ةدعاوملاف ةدعاقلا

 لجألا ىسوم ىضق LEP ءفارغجلا بونجلا هاجتا هلباقي نيميلا نذإ ؛ةحوللا ىلعأ قرشلا نوكي ثيحب ةطيرخلا انهجو ولو

 اهيف نوكي ةلالدلا نإف الإو !GeV روطلا بناج نوكي نأ دب الو (!GA) انه لقي مل 4ًاران روطلا بناج نم سنآ alob راسو
 دري اذه نأ امك ؟ةيآلا هذه يف لاحلا نوكي فيك ذإ ىسومل دوعي Geil بناجلا نأ ىري يذلا لوألا لوقلا دري اذه نأ امك .سابتلا

 وأ ربخب اهنم مكيتآ يلعل ًاران تسنآ ينإ اوثكما هلهأل لاقوإ» ؟انه دوصقملا وه امف ةكربلا نم نمألا بناجلا Ob لئاقلا يناثلا لوقلا

 (ئطاش) انه اندنعف «(اهديقيل نمألا هلوق داعأ انه) Lol يداولا ئطاش نم يدون اهاتأ املف ,نولطصت مكلعل رانلا نم ةوذج

 نوكتس ةدعاوملاو (روطلا بونج) ئطاش كانهو روطلا لبج كانه نأ كلذك اهانعمو ءئطاشلا بونج نوكيس نذإ (نميأ) اندنعو
 ؟ىفكو روطلا دنع دعاو لقي مل ISU ؟ ميركلا نآرقلا يف يناكملا ليصفتلا اذه ISU :لءاستن نأ دب ال انهو ءئطاشلا بونج

 لوقي .بونجلا يف ةدعاوملا نوكتو روطلا لبج بونج ًايداو كانه نوكي نأ دب الف (يفارغج لولدم وهو) لولدم كانه

 ًامامت بونجلا يف سيل ةدعاوملا ناكم نأ ةلالد كانه نأك «يبرغلا بناجب تنك {Lag «4روطلا بناجب تنك ?Leg صصقلا يف نآرقلا

 ,ميركلا نآرقلا يف قيقدلا يفارغجلا ليصفتلا ةظحالم ىغبني انهو (يرغلا بونجلا يف) مويلا لوقن امك .برغلا ةهج فرحنم وه امنإ
 حضويو .ددصلا اذه يف ةدراولا تايآلا عيمج رابتعالا يف ذخألا دعب ةدعاوملا ناكم ديدحت تاوطخ (ج «ب .أ 10 لكش حضويو

 .برغلا ةهج ىلإ ليلق فارحنابو لبجلا نيمي كلذو ةادانملاو ةدعاوملا ناكم نأ 11 لكش ةطيرخلاو يوركلا

“CF “oT be ad 
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 نیم ةدعاوملا ناكم
 لبجلا gobs (بونج) .

1 | 

EES EES iw 

 Gab يداو هنأ دقتعي) نيعبرألا يداو د
 (سدقملا

 رضاحلا تقولا يف روطلا لبج -ه

 .ىسوم انديس ةصق يف روطلا لبج برغ (بونج) نيه ةادانملاو ةدعاوملا Aged ددحت ةطيرخو يورك .11 لكش

 بس ةصق ىلع قيبطت 9-3

 ًابس ةكلملي ةبسن كلذو أبس ةروس Cuki دقو ةيآ نوسمخو ةعبرأ ىلع توتحا ةلماك ةروس ميركلا نآرقلا صصخ دقل
 nk ْنَع SES AST ْمِهِنَكْسَم يف La) SUS Sap :ىلاعت هلوق قيبطتلا نم ءزجلا اذه صخي .ايندلا يف ميعنو نيكمت اهل ناك يتلا

{394E C59 j sنوكي ثيحب ةطيرخلا هيجوتو ةرقتسملا ةدعاقلا قيبطتب .(15:أبس)  
 يفارغجلا بونجلا هاجتا ينعتس Lg SU ةيآلا يف (نيه) ةملك نإف ةحوللا لفسأ ىلإ ريشي برغلا هاجتاو ةحوللا Jel قرشلا هاجتا

 ىلإ ةطيرخلا ىلعأ نم) برغلا ىلإ قرشلا نم ريسي ًايداو كانه نوكي نأ دب ال ًاذإ ,يفارغجلا لامشلا هاجتا ينعت (لامش) ةملكو

 .(لامشلاو بونجلا يف (i يداولا اذه لامشو نيه ناتنجلا نوكتو (اهلفسأ



 حضوي يورك مسر عضو ثيح أبس نع ثدحتت يتلا ''”بتكلا دحأ نمض Wy ةميدق ةيبيرقت ةطراخ تدجو دقلو
 ىلإ انرظن ول «(ةيلامشلا ةحاولا ينعتو Oasis Nord ةيبونجلا ةحاولا ينعتو Oasis Sud اهيلع قلطأ دقو .يداولل ةبسنلاب تاحاولا

 لامشو نيمي نانجلا ثيحب قوف قرشلا رابتعاب ًاذإ طخلا انعضو ول هقرشلا ىلإ برغلا نم ريسي يداولا نأ دجن نانجلا ىلإو يداولا
 .(ج هب 12 لكش) ًاضيأ ًاحيحص ودبي كلذ نإف ,ةروكذملا ةطراخلل ةبسنلاب
 نميلاب ءاعنص دجسم عقوم ةثداح ىلع قيبطت 10-3

 دنعو «نيملسم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ نميلا لهأ مدق امدنع 3B يبنلا ثيدح يف لثمتي يوبن زاجعإ كانه

 :مهل لاقف ةلبقلا اوددحي نأ مهل فيكو مهتالص نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اولأس مهدالب ىلإ ةدوعلا ىلع مهمزع

 لقي م ولف (نيمي) لي هلوق يهو لوقلا اذه يف (ةرفش) كانه نأ ىلإ رصاعملا ئراقلا تفتلي ال دقو .(نيض لبج نيه مكتلبق اولعجا)
 ىلإ اندع ول .(أ-13 لكش) لبجلا (بونج) ينعي كاذنآ سانلا فرعب لبجلا (نيمي) OY ءبولطملا عقومما ىلإ اولصو امو اوعاضل نيه

 انقبطو Aa SUl ةكم عقوم ًاليلق فرحنا ولو ًابونج نوكيس يذلاو ءاعنص يف يذلا دجسملا عقومو نيض لبج عقوم انظحالو ةطراخلا
 .(ب-13 لكش) نيض لبج (بونج (Gl نيه دجسملا اندجول ةدعاقلا هذه

 ًأبس ةصق bleh ثريأ لجوج ةطيرخ -ج ٠ أبس ةصق blab ةهدق ةطيرخ -ب ثدحلل يفارغجلا قايسلل يورك -أ
aragon ai weapon wen 
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 ثدحلاب ةدراولا ةسيئرلا bleal ةيمقر ةيحاسم ةطيرخ ىلع موهفملا قيبطت -<

 چ
http://www.vb.altareekh.com (ثارتلاو ةراضحلا ضرأ نم) ةروخ تايدتنم : Lab! 

 يداولا ىلع ةفرشم ةهدقلا برأم ةنيدم راثآل ةروص -9 رضاحلا تقولا يف أبس يتنج عقوم -ه
 .ًابس ةصق يف (ىلعأ ىلإ قرشلا) ةححصملا ةيعضولا يف مرعلا ليس هيلع لسرأ يذلا يداولا عقوم .12 لكش



 ميرم ةصق ىلع قيبطت 11-3

 يبنب اهتراشب ىلإ اهتدالوو اهب اهمأ لمح لوأ نم كلذو ميركلا نآرقلا روس نم ةديدع نطاوم يف ميرم ةديسلا ركذ رركت
 ُْضاَخَمْلا Lact  :ىلاعت هللا لوق قيبطتلا نم ءزجلا اذه مهيو .تاليصفتلا نم كلذ ريغ ىلإ مالسلا هيلع ىسيع انديس هللا

Jةّلْخَنلا عڏج  ož G E1623( & 5 ثنو اَذَه لبق تم ( GBGنم  gasذك  (Gaas agda 
 os. ane هنإ لاق نم مهنمو ىسيع هنإ لاق نم ءاملعلا نم ؟ اهادان يذلا وه نمو ؟(تحت) ينعت اذام )23-24 ةيآ :ميرم)

 نأ نولوقي نيذلا نكلو ءيقلتملا هلبقتي نأ نكميو ًانكمم ربتعي امم اذهو عضولا تقو اهادان هنأ نودقتعي مهنإف ىسيع نولوقي
 ىلإ 4 ُهلمْخَت اهمْوَق هب ويلا IST GB امْوَص ٍنمْحَرلِل ُتْرَدَت نإ ةيآلاب نوجتحي مهنإف اهادان يذلا وه ليربج
 نأ لاق نم يأر ىلع ةثداحلا قيبطت متيس هيلعو .هقطن ةيادب كلذ ناكو قطنو ملكت هيلإ تراشأ املف (هيلإ تراشأف) تلاق نأ

 هيلع ليربج نأ يأ .ةلخنلا ىلع دوعي اهتحت يف ريمضلا نأ ليربج وه اهادان يذلا db لوقلا ززعيو .مالسلا هيلع ليربج وه يدانملا
 .ضاخملا نيح ميرم ةديسلا اهدنع تسلج يتلا ةلخنلا يبرغ ناكم نم ميرم ةديسلا ىدان مالسلا

Iنيه ءاعنص دجسم ثريأ لجوج ةطيرخ -ب | يفارغجلا قايسلل يورك -ب | لبجلا نيه دجسملا عقوم  

 نيض لبج (بونج) ثدحلل يناكملاو يكملا مرحلاو
T3 T3م  

z peser30  

Tron on ten 

 http://www.vb.altareekh.com (ثارتلاو ةراضحلا ضرأ نميلا) ةروخ تايدتنم :ردصملا

-dنميلاب نيض لبج -ه نيض لبج (بونج) ني ريبكلا ءاعنص دجسم  
JSSىلع قيبطت .13  Boleنميلاب ءاعنص دجسم عقوم رايتخا . 



 هاجتا يف مالسلا هيلع ليربج نوكي نأ دب الف .(تحت) وه برغلاف مث نمو (G98) وه قرشلا نأ ةدعاقلا ىلإ ةدوعلاب ًاذإ
 «لودجلا وأ ريغصلا رهنلا وه يرسلاو Bo} ِكَتْحَت ;ub َلَعَج JSP ةيآلا سفن ىلإ دوعلابو .ميرم ةديسلل ةبسنلاب (تحت) برغلا
 اهنإف ةرشابم اهتحت ناك ولف ؟ اهيلجر تحت ءاملا لودج وأ رهنلا نوكي نأ لقعي لهف ًاذإ .هيف يرجي يذلا طيسبلا ءاللا ىرجم وهو
 اهديزي نل ىلاعتو هناحبس هللاو «بعتو dite كلذ يفو ضرألا رفحت نأ اهرمأي هنأ كلذ ىنعمف ضرألا تحت ناك اذإ امأ «هارتس

 عضومو مالسلا اهيلع ميرم ةديسلا عقوم انددح ولف.(كّيبرغ) وه (كتحت) ىنعم نأ ززعي اذهو .ةدالولاو ضاخملا بعت ىلع ًابعت

 نأ رهتشا دقو .(14 لكش) .برغلا يف وهو قرشلا يف نوكت اهنإف (ًايرس كتحت) ىلاعت هلوق قيبطت انلواحو ةطراخلا Wies ليربج
 دهملا ةسينك تينب ثيح ''”سدقملا تيب نم '*لايمأ ةينامث دعب ىلع محل تيب ةنيدم يف ناكم وه مالسلا هيلع حيسملا دلوم ناكم

„Nativity Church(اهيبرغ نم يأ) اهتحت نم ليربج ناك اذامل لاؤس دري دق  byنوكي نأ ىلاعت هللا دارأ ؟رخآ هاجتا يل نكي  

 تلزتعا ثيح سدقلا يف تناك UL ميرم ةديسلا هتلعف ام اذه كلذلو .هريغل ةبسنلاب قرشملا ةهج يف مالسلا هيلع حيسملا انديس دلوم
 Piles Lass ًاناكق lal نم OLY َمَيْرَم باتكلا يف رْكْذاَو * :ىلاعتو كرابت هللا لوقي اذه يفو .اهلهأ نع يقرش ناكم يف

 .(16 :ميرم)
hatiin 
4) ai] [era] 

(Cami) 

 ميرم ةديسلل ةبسنلاب ليربج عقولل ثريأ لجوج ةطيرخ - | ميرم ةديسلل ةبسنلاب (برغ) تحت ليربج عقولب يورك -أ

 يفارق برقلا
[omy 

 ميرم ةديسلل ةبسنلاب (برغ) تحت ليربج gigh ةيمقر ةيحاسم ةطيرخ ىلع موهفملا قيبطت -¢

 :محل تيب ةنيدم ةماعلا تابتكملا مسق «نيفرتحملا ءالمعلا ةكبش :ردصملا

http://www.agentsprol.com/vb/pro119300.htm 

 دهملا ةسينك عقت ثيح محل تيب ةنيدم - ه مالسلا هيلع حيسملا دلوم ثيح دهملا ةيسنك -د

 .(ىلعأ ىلإ قرشلا) ةححصملا ةيعضولا يف ليربج انديسو ميرم انتديس عقوم .14 لكش

 ةينامث لداعي ام يأ لايمأ ةسمخ محل تيبو سدقلا نيب ةفاسملا نأ نيبت ثريإ لجوج مادختساب Lys رتموليك رشع ةثالث لداعت لايمأ ةينامث *
 .تارتموليك

 .(برغملا يلي يذلا يبرغلا نم ريخ برعلا دنع وهو قرشلا يلي امم ايقرش ًاناكم هلوق يف ةديبع وبأ لاق) **



 نوعرف ةصق ىلع قيبطت 12-3

 نوعرف اهيف مزهني ةرم لك يفو «ميركلا نآرقلا نم ةديدع نطاوم يف نوعرفو مالسلا هيلع ىسوم انديس نيب راوحلا رركت دقل

azyرصم كلم هل نأ لاؤس ةغيص يف مهركذُي نأ لواح تاباطخلا دحأ يفف .هصئاصخو هايازم نم مهل ركذيو هموق ىلإ باطخلا  

gas كلُ يل Soil 938 G JB هتحت نم يرجت راهنألا نأو SSPهذ يف ُنْوَعْرِف  SGI255 ْنِم 5,55  WH4 َنوُرِصْبُت  

 ىلإ لوصولا ريسفتلا ءاملع لواح دقل )255 ْنِم gs ُراََْألا 0485( نوعرف لوق وه ثحبلا اذه مهي يذلاو «(51 :فرخزلا)

 نكمم اذهو ءنوعرف روصق لخدتو يرجت ًاراهنأ كانه نإ لاق نم مهنمف : HAJI نم ددع ىلإ اوبهذ ثيح عطقملا اذه ىنعم

 «يقرطيس تحت ينعت )255 Se يِرْجِت) لاق نم مهنمو (هرصق ىلإ لخدي U لعجت تاونق قشي نأ هنكمي ردتقم ناسنإ يأ نأل

 برغلاو هبرغ يهو راقتحالا باب نم (يتحت نم) لوقي وهو ءةيهولألا يعدي وهف (طقف راهنألا سيلو) هترطيس تحت هلك دلبلاو

 نأ ىلع لدي (راهنألا) هلوقو ءيتحت نم يهف يتناكم نم Gol يهف اهمظع مغر راهنألا هذه نإ لوقي نأ ديري وهف gill ىلع ةلالد

 .دحاو رهن سيلو راهنأ وه لينلا

 ينعتو) رصقألا يف هنأ لاق نم مهنمو فنم يف ناك هنأ اوركذ ثيح نوعرف ةماقإ ناكم ىلع فرعتلا ءاملعلا لواح دقل

 اهيف دلو يتلا ةنيدملا يه صوق ةنيدم نأ" ريبج نبا ةلاحرلا هركذ ام ىلع ًادامتعاو .ةبيط اهيلع قلطي ناك Ally (روصقلا ةنيدم

 ناكم نوكي نأ دبالف نوعرف لآ هطقتليل لحاسلاب ميلا هاقلأ مث "٠ ةنيدم ا كلت نم ميلا يف هئاقلإ متو مالسلا هيلع ىسوم انديس

 دحأ وه طاقتلالا ناكم نوكي نأ ىرحألاف هيلع ًءانبو -لامشلا ىلإ بونجلا نم يرجي ميلا رايت ثيح -صوق ةنيدم لامش طاقتلالا

 رهن يقرش عقت (ةيويندلا) روصقلاو دباعملاو ينابملا عيمج نأ gy pall ءامدق دنع فرعلا نمو ٠*صوق ةنيدم لامش نوعرف روصق

.)15 JS) لينلا يبرغ ىنبت تناكف ةيزئانجلا ينابملاو رباقملا امأ hl 

 ىلع ةيخيراتلا تايائبلاو هعورفو Lal ىلع فوقولل ناوسأ ىلإ رصقألا نم ةيلين ةلحرب ماقو 2010 ربمسيد رهش يف pab رفسلاب ثحابلا ماق اذل *
 .هفافض



 ex رشا بک

Eiتحت لينلا رهنل فارغجلا قايسلل  
Soفايس  PATةميدقلا ةبيط ةقطنمو ليدل رهنل ةماع ةطيرخ ب  

 نوعرف رصق (برغ)

 ةراضحلا يف ةيويندلا GLL (برغ) تحت لينلا رهنل ةيمقر ةيحاسم ةطيرخ ىلع موهفملا قيبطت -ج

 ةهدقلا ةينوعرفلا

 ةهدقلا ةيرصملا ةراضحلا نزخم lly ةراضحلا ضرأ نم تايدتنم :ردصملا

http://www.khorh.com/vb/t46586.html 

 (اهيبرغ) اهتحت نم يرجي لينلا رهن ثيح ةميدقلا ةينوعرفلا ينابملا -<

 .نوعرف ةصق ىلع تاقيبطت .15 لكش

 ةصالخلا .4

 ماه لمع وه ميركلا نآرقلا يف ةيفارغجلا تالولدملا GIS تادرفملل ةقيقدلا يناعملا ىلع فرعتلا نأ ةساردلا نم حضتا

 دق لب ءةيوبنلا ةريسلا ثادحألو ميكحلا ركذلا تايآل هسرادتو هتءارق دنع رصاعم ا ناسنإلا ةدئافل ةبولطم ةمهاسم ىلع يوطنيو

 خيراتلاو ايفارغجلا تالاجم يطغتل دتمت لب ةيعرشلا مولعلا ىلع رصتقت ال ةديدع تالاجم يف نيصصختملا ضعبل ًاضيأ ide نوكي

 لجو زع هللا باتك يف تدرو يتلا ثادحألا نم ديدعلا مهف يف سانلل نوعلا ميدقت وه ةياهنلا يف دصقلاو ءاهريغو تايئادلبلاو

 تادرفم تنمضت نإ ةدوجوملا ةيثارتلا صوصنلا وأ ةريسلاو ةفيرشلا ثيداحألا ءاوس ىرخألا صوصنلا مهف كلذكو ءرسيو ةلوهسب

 اهتالولدم نايسن ميهافملا ريغتو نمزلا بقاعتو ءاضقنا عم Tae لهسلا نم -يتلاو ةددحم ةيفارغج تاهاجتاو عضاوملا ريشت تناك

 .ثادحألا يف دوصقملا قايسلا مهف ةءاسإ مث نمو ءةيقيقحلا



 يناكملاو يفارغجلا قايسلل روصت ءانب -هللا دمحب -نكمأ ةيفارغجلا تالولدملا تاذ تادرفملل حيحصلا موهفملا قيبطتبو

 صاخشألا عضاوم ديدحت مهف ريسيت يف روصتلا اذه مهاسي ثيحب gall ةريسلاو ميركلا نآرقلا يف تدرو يتلا ثادحألا ضعبل

 مهأ Gleb ًاصخلم 21 لودج حضويو .تثدح امك اهل يلعفلا عقاولل نكه ام برقأك ثادحألا كلت يف اهركذ دراولا ءايشألاو

 امك (لامشو ie ءلفسأ «ىلعأ «تحت «قوف «برغ «قرش :تاملك يهو) ةيفارغجلا تاهاجتالاو ةيناكملا تالولدملا تاذ تادرفملا

 .ةساردلا ةذه يف ثحابلا اهصلختسا

 .ةساردلا نم ثحابلا اهصلختسا يتلا ةيناكملا تالولدملا تاذ تادرفملا Gleb صخلم .21 لودج

eهاجتالا ةملكلا | ةيآلا | ةروسلا ةيآلا صن  

 قرش | مكقوف | 10 | بازحألا مكنم لفسأ نمو مكقوف نم مكوؤاج ذإ

 برغ | dad | 10 | بازحألا مكنم لفسأ نمو مكقوف نم مكوؤاج ذإإ 2

aa] 3نع ناتنج ةيآ أبس يف ناك  ing15 | ايس لامشو  | ee | a 

 لایق dot 15آ be لامشو نيه نع ناتنج åf أبس يف ناك دقلأ 4

 برغ اهتحت | 24 | ميرم ًايرس كتحت كبر لعج دق ينزحت الأ اهتحت نم اهادانفإ 5

 برغ كتحت | 24 | ميرم ًايرس كتحت كبر لعج دق ينزحت الأ اهتحت نم اهادانفأ 6

 بونج | نميأل | 52 | ميرم ًايجن هانبرقو نمألا روطلا بناج نم هانيدانوأ 7

 بونج | oð | 80 | هط ىولسلاو نملا مكيلع انلزنو نميألا روطلا بناج مكاندعاووأ 8

 برغ لفسأ | 42 | لافنألا مكنم لفسأ بكرلاو ىوصقلا ةودعلاب مهو ايندلا ةودعلاب متنأ ذإإ 9

 برغ dð | 2 | مورلا نوبلغيس مهبلغ دعب نم مهو ضرألا Gal يف مورلا تبلغإ 0

 بونج نيميلا 17 | فهكلا مهضرقت تبرغ اذإو نيميلا تاذ مهفهك نع روازت تعلط اذإ سمشلا ىرتوأ 1

OSةوجف يف مهو لامشلا  dis 

 لامش | لامشلا | 17 | فهكلا |مهضرقت تبرغ اذإو نيميلا تاذ مهفهك نع روازت تعلط اذإ سمشلا ىرتوأ 12

 هنم ةوجف يف مهو لامشلا تاذ

 برغ | يتحت | 51 | فرخزلا |نم يرجت راهنألا هذهو رصم كلم يل سيلأ موق اي لاق هموق يف نوعرف ىدانوأ 3
 نورصبت الف يتحت

 بونج | بناج | 29 | صصقلا ًاران روطلا بناج نم سنآ لهأب راسو لجألا ىسوم ىضق املفأ 14
 بونج نميألا | 30 | صصقلا ةرجشلا نم ةكرابملا ةعقبلا يف GeV يداولا GLUE نم يدون lobi املفإ 5

 بونج | بناجب | 46 | صصقلا رمألا gage ىلإ انيضق ذإ يبرغلا بناجب تنك اموأ 6

Lag] 746 | صصقلا رمألا ىسوم ىلإ انيضق ذإ يبرغلا بناجب تنك  | gallبرغ |  

 بونج | بناجب | 46 | صصقلا كبر نم ةمحر نكلو انيدان ذإ روطلا بناجب تنك اموأ 8



EZA 
 تيقوتلا :ةرصاعم ةيفارغج ةيعجرم هرابتعاب لامشلا ىلإ قرشلا هاجتا نم لوحتلل ةسارد )91427( نيسح هللادبع ءيضاقلا ]1

 .ربمسيد -ربوتكأ قفاوملا ةدعقلا وذ -لاوش 19 ددعلا .ةرونملا ةنيدملا تاساردو ثوحب زكرم ةلجم ءراثألاو ةيفيكلاو

 .توريب «ةفرعملا راد ءنآرقلا بيرغ يف تادرفملا )01428( بغارلا ءيناهفصألا

 .ةرهاقلا «فراعم ا راد ءبرعلا ناسل »)9 1984( روظنم نبا

 ريح SRT .نانبل «توريب ءةيملعلا بتكلا راد dhs دمحأ رداقلادبع دمحم قيقحت ,يزاغللا .(ه1424) دمحم ءيدقاولا

 ةمركملا ةكم ءيدمألا ةبتكم «شيهد نب كلملادبع قيقحت «هثيدحو رهدلا ميدق يف ةكم رابخأ .(ه 1424) دمحم «يهكافلا [5

Slab!ةيدوعسلا ةيبرعلا . 
 ءومورك ونبم عباطم «سلدنألا راد quads حلاصلا يدشر قيقحت ءراثآلا نم هيف ele امو ةكم رابخأ «(ن.د) دمحم «يقرزألا [6

ypeاينابسإ . 

 .رصم ,ةرهاقلا «هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش ءيراخبلا حيحص «(ه 1372( دمحم «يراخبلا ]7[

 .نانبل «توريب «بتكلا راد ءىفطصملا راد رابخأب ءافولا ءافو e) 1955( يلع نيدلا رون ءيدوهمسلا ]8

 .ةيملعلا ةبتكملا ءراتخملا ةنيدم يف رابخألا ةدمع )5.9( دمحأ ءيسابعلا [9

 باتكلا راد ءيرمدت مالسلادبع رمع قيقحت Ly ريهاشملا تايفوو مالسإلا خيرات .(ه 1407( نيدلا سمش «يبهذلا 0

«yalنانبل «توريب . 

 ةيبرعلا ةكلمملا :ةرونملا ةنيدملا مكحلاو مولعلا ةبتكم SN يلعلا مالكل ريسافتلا رسيأ Co 1424) ركبوبأ ءيرئازجلا [1

 .ةيدوعسلا

 ةنيدملا عيزوتلاو رشنلل ةبيط راد ءةمالس دمحم يماس قيقحت .ميظعلا نآرقلا ريسفت .(ه 1420) نيدلا دامع «ريثك نبا [2

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا !SLL «ةرونملا

 .ايروس ؛قشمد «ركفلا راد «ليزنتلا ماعم «(ه 1399( دمحم «يوغبلا ]13

 .نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد TB ماكحأل عماجلا Co) 1417( دمحم هللادبع يبأ «يبطرقلا ]14

 .رصم .ةرهاقلا ءركفلا راد ءةيوبلا ةريسلا «(ن.د) كلملادبع plies نبا ]15

 ةسسؤمو يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد GEM عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت يف lall حور )01420( باهش لضفلا يبأ ءيسولألا ]16[

 .نانبل «توريب «يرعلا خيراتلا

 .باتكلل ةيبرعلا رادلا ,ليزنتلا مولعل ليهستلا .(ن.د) (يبلكلا يزج نباب روهشملا) دمحم «يطانرغلا ]17
 .نانبل «توريب خيراتلا ةسسؤم ءروشاع نبا ريسفتب فورعملا ريونتلاو ريرحتلا «(ن.د) دمحم ,روشاع نبا ]18
 .ايروس ءقشمد يلاهألا راد Lye ةكلم دالب يف نميلا (P1999) يبرعلا ملاعلا دهعم ]19

 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش .نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج » (ه 1388( دمحم رفعج يبأ ,يربطلا ]20[

 .رصم .ةرهاقلا «هدالوأو

 .رصم ,ةرهاقلا ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم ؛يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف (ه 1398( دمحأ «ينالقسعلا ]21

 .نانبل «توريب alo ناد que نبا ةلحر «(ند) دمحم ءريبج نبا ]22
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Abstract. This paper aims to trace and record Quranic vocabulary which implies specific geographic 

directions and explain the right meanings of these words. The paper focuses on applying this conceptual 

basis to a variety of events from the Holy Quran and Serah (Prophetic Biography). In collecting data, the 

research used extensive and careful review of the Quran containing vocabulary with geographical 

connotations. Then, it followed the meanings of these words from Quranic interpretations and Serah books 

and online language dictionaries. Baseline data was collected through frequent field visits to sites of some of 

the events in which geographical vocabulary within the context of the Quranic verses. The coordinates of 

some of those locations were recorded by photography devices equipped with GPS. Spatial and geographical 

image of each event was then built. This perception was simplified in quick sketches and cadastral maps to 

present those sites based on satellite images from Google Earth. Moreover, recent photographs of some of 

the features of the events were taken and displayed. 

The study used the deductive analysis methods derived from the understanding of geographical words as set 

out in the context of the Quranic verses. Then, it drew the most likely geographic meanings of the words 

after using different scholastic interpretations. The study applied of simple numerical count of every word 

of those words in the verses of the Quran as a whole. The study differentiated between direct geographical 

and spatial meanings and indirect meanings of each word. Then, the study tabulated those words according 

to their meanings and places in verses. 

Keywords: Geographic Directions, Geographic Vocabulary in Quran, Meanings and Connotations of Terms, 

Quranic Sciences, Language Dictionaries. 


